
 
 

EFEKTIVITAS PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DI DESA 

SIRNOBOYO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN 

 TAHUN 2017 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sajarna 

Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Dengan 

Minat Reformasi Pemerintahan 

 

Oleh  

Nur Aini 

NIM 145120601111047 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 MALANG  

2018



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Indeks Resiko Bencana Provinsi  ........................................................................ 4 

Tabel 1.2 Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) per Kabupaten/Kota Provinsi      Jawa 

Timur  .................................................................................................................. 5 

Tabel 1.3 Zona Bahaya Bencana Desa Sirnoboyo  ............................................................. 8 

Tabel 1.4 Ancaman Bencara Desa Sirnoboyo  ................................................................... 8 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu  ............................................................................. 18 

Tabel 2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi  ............................. 29 

Tabel 3.1 Daftar Informan  ............................................................................................... 43 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sirnoboyo Berdasarkan Usia ...................................... 47 

Tabel 4.2 Nama Pejabat Pemerintah Desa Sirnoboyo ...................................................... 48 

Tabel 5.1 Peran Relawan Desa ......................................................................................... 69 

Tabel 5.2 Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Sirnoboyo  ......... 75 

 

Tabel 5.3 Jenis Pendekatan Sumber .................................................................................. 93 

 

Tabel 5.4 Kegiatan Kesiapsiagaan (pra bencana) Desa Sirnoboyo ................................... 96 

 

Tabel 5.5 Rencana Kegiatan Tanggap Darurat (saaat bencana) Desa Sirnoboyo ............. 98 

 

Tabel 5.6 Rencana Pemulihan Pasca Bencana  ............................................................... 101 

 

Tabel 5.7 Pendekatan Sasaran ......................................................................................... 112 

  

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR ISTILAH 

 

Ancaman : Kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan 

jatunya korban jiwa, kerusakan aset atau kehancuran 

lingkungan hidup. Ancaman bencana adalah suatu kejadian 

atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. 

APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah anggarann 

yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan 

Asli Desa 

Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh alam dan/atau non-alam maupun 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, krugian harta benda, dan 

dampak psikologis 

BNPB   : Badan Nasional Penanggulangan Bencana  

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah ialah badan 

pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di daerah 

Dana Siap Pakai : Dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh 

pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat 

bencana, yang dimulai dari status siaga darurat bencana, 

tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan 

DESTANA : Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan 

yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan 

menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan 

diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang 

merugikan. 

Forum PRB (FPRB)  : Forum Pengurangan Resiko Bencana adalah 

wadah yang menyatukan unsur-unsur organisasi/kelompok 

pemangku kepntingan di tingkat desa yang berkemauan 

untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko 

bencana di wilayah desa. Forum ini menyediakan 

mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama 

berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan 

kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana melalui 

proses yang konsultatif dan partisipatif. 

IRBI   : Indeks Risiko Bencana Indonesia 

Kelompok Siaga Bencana : kelompok ditingkat desa yang menjadi pelopor atau    

penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana 
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Kapasitas : Sumber daya, pengetahuan, keterampilan dan kekuatan 

yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang 

memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan 

mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, 

menanggulangi dampak buruk, dan dengan cepat 

memulihkan diri dari bencana 

Kesiapsiagaan : Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta 

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna 

Mitigasi Bencana : Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

Perdes : Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan 

Permusyawaratan Desa 

Musrenbangdes : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ialah 

proses musyawarah perencanaan pembangunan yang 

berlangsung secara nasional dari bulan Januari sampai 

dengan Desember setiap tahunya di tingkat desa 

Peringatan dini : Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera 

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan 

terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang 

berwenang 

PRB :Pengurangan Risiko Bencana merupakan sebuah 

pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji 

dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan 

untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi 

terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya 

lingkungan maupun bahaya lainya yang menimbulkan 

kerentanan. 

Rehabilitasi : Perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik 

atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada 

wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk 

normalisasi atau berjalanya secara wajar semua aspek 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 

pasca bencana 

Rekonstruksi : Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada 

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran 

utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, 

sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan 



 
 

xvi 
 

bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan  bermasyarakat pada wilayah pasca bencana 

RENJA :Rencana Kerja merupakan penjabaran tahunan dari 

rencana pembangunan jangka menengah. RKPD adalah 

dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten dan kota 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

RPJMDes :Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 

rencana pembangunan berjangka waktu lima tahunan untuk 

tingkat desa, yang disesuaikan dengan masa jabatan kepala 

desa. 

RPJMN :Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

Siaga Darurat Bencana : Suatu keadaan yang terdapat potensi bencana, yang 

merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang 

penentuanya didasarkan atas hasil yang akurat oleh 

lembaga yang berwenang dan juga mempertimbangkan 

kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. 

Tanggap Darurat Bencana : Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera 

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 

yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan 

dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan 

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, 

serta pemulihan sarana dan prasarana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini membahas tentang efektivitas program desa/kelurahan 

tangguh bencana di kawasan rawan bencana dengan studi di Desa Sirnoboyo, 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Program desa tangguh bencana 

merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana yang berbasis pada 

masyarakat. Pentingnya efektivitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

keberhasilan program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo pada tahun 2017.  

Terdapat beberapa penelitian  terdahulu yang telah mengkaji terkait program 

desa tangguh bencana diantaranya pertama, Munita Yeni (2015) dimana 

perbedaan penelitianya terdapat pada fokus penelitian yaitu menejemen 

pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Piyungan Bantul sedangkan 

peneliti efektivitas pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

Pacitan. Kedua, Habibullah (2013) perbedaanya penelitian ini membandingkan 

dua program yaitu program kampung siaga bencana (Kemensos RI) dan program 

desa tangguh bencana (BNPB) sedangkan peneliti hanya fokus mengkaji 

efektivitas program desa tangguh bencana. Ketiga, Maulana Mufis M (2013) 

perbedaan penelitian ini melihat efektivitas pelaksanaan dan tujuan yang dicapai 

pada BPBD Kota Semarang, sedangkan peneliti mengkaji efektivitas dengan 

melihat realita apakah telah susai dengan perencanaan di Desa Sirnoboyo. 

Keempat, Gatot Saptadi dan Hariyadi Djamal (2012) perbedaan penelitian ini 

mengevaluasi kegiatan program desa tangguh bencana yang dilakukan BPBD 
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sedagkan peneliti hanya fokus pada efektif atau tidaknya program desa tangguh 

bencana dilingkup desa. Kelima, Arditha S Pewira (2015) penelitian ini mengkaji 

efektivitas . Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan mengukur 

tingkat pencapaian target atau output pelaksanaan program sekolah siaga bencana, 

sedangkan peneliti mengkaji efektivitas dengan melihat realita.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu terdapat persamaan 

maupun perbedaan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun 

kebaharuan dari penelitian ini yaitu mengkaji efektivitas dengan melihat realita 

apakah sesuai dengan rencana dan harapan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

dalam hal ini merupakan tujuan akhir dari kegiatan program desa tangguh bencana 

mulai dari sebelum bencana, saat bencana hingga pasca terjadi bencana.  

Program desa tangguh bencana juga menjadi salah satu program 

penanggulangan bencana yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana pada tahun 2012. 

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana menyebutkan bahwa Bencana adalahperistiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alan dan/atau faktor non alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 

psikologis.
1
 

 Pada tahun 2007 telah diterbitkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, Undang-Undang ini sebagai landasan utama 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia saat ini. Berdasarkan 

Undang-Undang ini maka diturunkan ke dalam beberapa regulasi seperti 

                                                           
1
 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 



3 
 

 
 

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Perka BNPB 

maupun Peraturan Daerah. Salah satu respon positif sebagai arah kebijakan 

Pemerintah tentang penanggulangan bencana ialah dengan memasukan isu 

kebencanaan sebagai salah satu prioritas pembangunan RPJMN 2010-2014 dalam 

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Pemerintah melanjutkan arah 

kebijakan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada Agenda Prioritas “Mewujudkan 

Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi 

Domestik”. Agenda Prioritas tersebut sebagai berikut : 

a. Peningkatan Kedaulatan Pangan 

b. Peningkatan Ketahanan Air 

c. Peningkatan Kedaulatan Energi 

d. Melesatarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan 

Pengelolaan Bencana 

e. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 

f. Penguatan Sektor Keuangan  

g. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara
2
  

 

Sebagai tindak lanjut pengelolaan  bencana, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB)  memiliki tiga aspek penyelanggaraan 

penanggulangan bencana yaitu Tahap Prabencana, Tahap Saat Bencana dan Tahap 

Pasca Bencana. Pada tahap pra bencana salah satu kegiatan BNPB ialah 

terlaksananya program Desa Tangguh Bencana. BNPB mulai melaksanakan 

program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) pada tahun 2012 seiring 

diterbitkanya Peraturan  Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang 

memiliki kapasitas untuk beradaptasi, menghadapi bahaya, dan pulih dalam waktu 

singkat dari bencana.  Pada tahun 2012, terdapat 40 desa di 20 provinsi dengan 

                                                           
2
 Kajian Kelembagaan dan Regulasi Untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana 

Dalam RPJMN 2015-2019, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal. 
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ancaman bencana tinggi mengikuti program ini. Selanjutnya, pada tahun 2013 

program desa tangguh dilakukan di 56 desa di 28 provinsi. Sedangkan  pada tahun 

2014, jumlah peserta sebanyak 68 desa di 28 provinsi, dimana 10 provinsi masuk 

dalam program masterplan pengurangan risiko bencana tsunami.
3
  

Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Sirnoboyo yaitu pertama, 

Desa Sirnoboyo termasuk salah satu desa yang ada di Kabupaten Pacitan, yang 

dimana Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki 

indeks risiko bencana tinggi dan berada di peringkat ke-5 Provinsi Jawa Timur. 

Kedua, Desa Sirnoboyo merupakan desa yang dilewati oleh 2 aliran sungai yaitu 

sungai Grindulu sebagai sungai terbesar di Kab. Pacitan dan anak sungainya yaitu 

sungai Jelok. Ketiga, Desa Sirnoboyo merupakan salah satu desa dengan ancaman 

bencana banjir dan berpotensi tsunami. Akan tetapi, bencana banjir lebih 

mendominasi dan terjadi setiap tahun. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2013 telah 

menganalisis resiko bencana yang terumuskan dalam Indeks Resiko Bencana 

Provinsi. Adapun nilai Indeks Resiko Bencana Provinsi tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel. 1.1 

 Indeks Resiko Bencana Provinsi 

No Provinsi Skor Kelas Resiko 

1 Sulawesi Barat 191 Tinggi 

2 Banten 180 Tinggi 

3 Maluku 179 Tinggi 

4 Nusa Tenggara Barat 172 Tinggi 

5 Bengkulu 172 Tinggi 

6 Jawa Timur  171 Tinggi 

7 Bali 170 Tinggi 

8 Maluku Utara 169 Tinggi 

9 Sulawesi Tenggara 169 Tinggi 

                                                           
3
 Rencana Strategis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019 
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10 Sulawesi Selatan 167 Tinggi 

11 Jawa Barat 166 Tinggi 

12 Daerah Istimewa Yogyakarta 165 Tinggi 

13 Kalimantan Timur 165 Tinggi 

14 Kepulauan Bangka Belitung 162 Tinggi 

15 Aceh 160 Tinggi 

16 Sulawesi Tengah 158 Tinggi 

17 Jawa Tengah 158 Tinggi 

18 Kalimantan Barat 157 Tinggi 

19 Nusa Tenggara Timur 156 Tinggi 

20 Papua Barat 154 Tinggi 

21 Sumatra Barat 153 Tinggi 

22 Lampung 153 Tinggi 

23 Kalimantan Selatan 152 Tinggi 

24 Sulawesi Utara 151 Tinggi 

25 Sumatra Utara 150 Tinggi 

26 Riau 147 Tinggi 

27 Jambi 142 Sedang 

28 Sumatra Selatan 142 Sedang 

29 Kalimantan Tengah 141 Sedang 

30 Gorontalo 140 Sedang 

31 Papua 125 Sedang 

32 Kepuauan Riau 116 Sedang 

33 DKI Jakarta 103 Sedang 

Sumber : Indeks Resiko Bencana Indonesia, BNPB, 2013 

Data Indeks Resiko Bencana Provinsi ini menunjukan tingkat resiko 

bencana di tiap Provinsi di Indonesia. Berdasarkan tingkat resiko bencana dapat 

diketahui bahwa resiko bencana dibagi menjadi dua tingkat yaitu resiko tinggi dan 

sedang. Adapun data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) dapat diketahui 

bahwa 26 provinsi dari 33 provinsi masuk dalam kategori daerah yang memiliki 

resiko bencana tinggi, sedangkan 7 provinsi memiliki resiko bencana sedang. 

Salah satu provinsi dengan tingkat resiko bencana tinggi adalah Provinsi 

Jawa Timur, yang berada pada peringkat ke 6 dengan nilai indeks resiko bencana 

171. Nilai indeks resiko Provinsi Jawa Timur tersebut menunjukan bahwa Jawa 

Timur berpotensi dan beresiko tinggi terhadap ancaman bencana. Provinsi Jawa 
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Timur memiliki 12 jenis ancaman bencana, diantaranya banjir, banjir bandang, 

gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan, 

epidemi dan wabah penakit, letusan gunung api, cuaca ekstrim, tanah longsor, 

tsunami dan kebakaran hutan dan lahan.
4
 Tingginya ancaman bencana di Jawa 

Timur juga terjadi di Kabupaten Pacitan yang merupakan bagian dari provinsi 

Jawa Timur, juga memiliki ancaman bencana tinggi karena daerah yang berada di 

pesisir pantai yang rawan akan bencana Tsunami. 

Tabel 1.2 

Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) per Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Timur 

 

No. Kabupaten/Kota Skor Kelas Resiko 

1 Lumajang 231 Tinggi 

2 Malang 219 Tinggi 

3 Jember 219 Tinggi 

4 Banyuwangi 219 Tinggi 

5 Pacitan 215 Tinggi 

6 Pasuruan 214 Tinggi 

7 Blitar 210 Tinggi 

8 Sumenep 205 Tinggi 

9 Tulungagung 201 Tinggi 

10 Trenggalek 198 Tinggi 

11 Probolinggo 194 Tinggi 

12 Pamekasan 180 Tinggi 

13 Kediri 178 Tinggi 

14 Tuban 175 Tinggi 

15 Gresik 175 Tinggi 

16 Lamongan  174 Tinggi 

17 Situbondo 168 Tinggi 

18 Kota Surabaya 167 Tinggi 

19 Bondowoso 166 Tinggi 

20 Bangkalan  164 Tinggi 

21 Mojokerto 164 Tinggi 

22 Kota Pasuruan 158 Tinggi 

23 Ponorogo 155 Tinggi 

24 Madiun  155 Tinggi 

25 Jombang 155 Tinggi 

                                                           
4
 Sudarmawan, “Kajian Resiko Bencana Tahun 2016-2020”. BPBD Jawa Timu  r. 
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26 Sampang 155 Tinggi 

27 Nganjuk 153 Tinggi 

28 Magetan 153 Tinggi 

29 Bojonegoro 150 Tinggi 

30 Sidoarjo 150 Tinggi 

31 Kota Proboliggo 148 Tinggi 

32 Ngawi 143 Sedang 

33 Kota Mojokerto 143 Sedang 

34 Kota Kediri 141   Sedang 

35 Kota Madiun 136 Sedang 

36 Kota Batu 134 Sedang 

37 Kota Blitar 132 Sedang 

38 Kota Malang 114 Sedang 

Sumber : Indeks Resiko Bencana Indonesia, BNPB, 2013 

Berdasarkan data di atas salah satu kabupaten/kota yang memiliki daerah 

rawan bencana tinggi ialah Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan berada pada 

peringkat ke-5 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang beresiko tinggi 

terhadap ancaman bencana.  Di Kabupaten Pacitan terdapat berbagai ancaman 

bencana seperti tsunami yang kemungkinan akan melanda dipesisir dan  

permukiman padat penduduk daerah perkotaan Kab. Pacitan, bencana longsor 

sering melanda Pacitan khususnya daerah-daerah perbukitan akibat curah hujan 

tinggi dan cuaca yang tidak menentu, banjir juga turut melanda pacitan khususnya 

daerah pemukiman warga yang dekat dengan aliran sungai Grindulu (sungai 

terpanjang di Pacitan), akibat curah hujan tinggi dan sering terjadinya longsor dan 

banjir juga menimbulkan tanah amblas, karena tekstur tanah di beberapa daerah di 

pacitan termasuk tanah bergerak. 

Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Pacitan memberikan program kebencanaan untuk masyarakat yaitu 

program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Program Desa Tangguh adalah 

program pendampingan masyarakat tingkat desa untuk mengurangi potensi 
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dampak bencana, dengan pembangun dan memperkuat pengetahuan, partisipasi 

dan sistem regulasi masyarakat dan pemerintah desa untuk mengurangi risiko 

bencana.
5
 Salah satu desa di Indonesia yang menjadi sasaran penerapan program 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa Sirnoboyo, yang terletak di 

Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Hal ini karena Desa 

Sirnoboyo  sangat dekat dengan teluk pacitan dan laut yaitu Samudra Hindia yang 

hanya berjarak 4 km. Desa Sirnoboyo juga termasuk dataran rendah dengan 

ketinggian 4-6 meter di atas permukaan laut. Berikut ini merupakan zona bahaya 

bencana di Desa Sirnoboyo. 

 

Tabel 1.3  

Zona Bahaya Bencana Desa Sirnoboyo 

Zona Bahaya Bencana Desa Sirnoboyo 

Dusun Krajan 1. Aliran Sungai Jelok 

2. Penduduk RT 

Dusun Mendole 1. Pintu Saluran Air Ngasem 

2. Tanggul 

3. Penduduk Semua RT 

Dusun Suruhan 1. Tanggul Kali Grindulu 

2. Penduduk Semua RT 

Dusun 

Ngemplak 

1. Penduduk Semua RT 

2. Tanggul Air Grindulu 

 Sumber : Peta Ancaman Bencana Desa Sirnoboyo Tahun 2012 

Berdasarkan tebel zona bahaya Desa Sirnoboyo wilayah Desa Sirnoboyo 

berada di zona bahaya bencana yang berasal dari aliran sungai. Desa Sirnoboyo 

merupakan desa yang dilalui 2 aliran sungai yaitu Sungai Grindulu dan Sungai 

Jelok. Adanya 2 aliran sungai ini menyebabkan terjadinya bencana banjir  di Desa 

Sirnoboyo dan sekitarnya. Bencana banjir hampir setiap tahun melanda Desa 

Sirnoboyo karena daerah permukiman warga dekat dengan aliran sungai Grindulu. 

                                                           
5
 Wawan Andriyanto, dkk, Siaga Selalu Aman Seterusnya: Sebuah Pelajaran Menuju Desa 

Tangguh, 2011,. Yogyakarta : YP2SU,  Hlm. 2 
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Kawasan yang sering terlanda banjir antara lain sebagian Dusun Ngemplak RT 

2,3,4,5 dan 6, Dusun Suruhan semua RT, Dusun Mendole  semua RT dan Dusun 

Krajan semua RT.   

Tabel 1.4 

Ancaman Bencana Desa Sirnoboyo 

DUSUN 

JUMLAH DAN LOKASI 

Pend

uduk 

Jem

bata

n 

Jalan 

desa 

(m) 

Rabat 

jalan 

Jalan 

kab. 

(m) 

Tempat 

ibadah 

SD/

MI 

Tangg

ul 

(m) 

Jln 

gang 

(m) 

Krajan 1.014 2 965 1960 1000 9 1 3.300 1835 

Mendole 474 - 225 1225 375 3 1 1.050 475 

Suruhan 1.354 - 1850 1215 1000 8 - 400 1050 

Ngemplak 1.484 - 1650 1300 1000 7 3 550 475 

Jumlah 4.325 2 4690 5700 3375 27 5 5.300 3835 

Sumber : Peta Ancaman Bencana Desa Sirnoboyo 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa bencana yang melanda Desa 

Sirnoboyo tidak hanya mengancam penduduk desa tetapi juga kerusakan fisik 

infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, tanggul air, tempat 

ibadah dan sekolah. Untuk itu maka perlu untuk membentuk Desa Tangguh 

bencana di Desa Sirnoboyo, sebagai langkah mengantisipasi bencana yang terjadi 

sekaligus mengurangi dampak terjadinya bencana yang merugikan.  

Kriteria desa tangguh bencana dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Untuk Desa 

Sirnoboyo termasuk ke dalam kategori Desa Tangguh Bencana Utama. Desa 

Sirnoboyo sebagai penyandang kategori desa tangguh bencana Utama dan sudah 

memiliki komponen-komponen penanggulangan bencana. Secara rinci penelitian 

ini  dilakukan untuk menganalisis efektivitas program desa tangguh bencana di 

Desa Sirnoboyo. Untuk menganalisis efektif atau tidak program tersebut maka 

harus diketahui apa saja kegiatan yang dilakukan, rencana awal program tersebut 

dan target yang harus dicapai dalam program desa tangguh bencana.  
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Kegiatan dalam program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

mengikuti arahan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana No. 1 Tahun 2012 yang terdiri dari tujuh kegiatan yaitu 

a. Pengkajian risiko desa/kelurahan tangguh bencana 

b. Perencanaan PB dan perencanaan  kontijensi desa/kelurahan 

c. Pembentukan FPRB ( Forum Pengurangan Risiko Bencana) 

d. Peningkatan kapasitas warga dan aparat PB 

e. Pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa dan 

legalisasi 

f. Pelaksanaan PRB di desa 

g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program di tingkat 

desa/kelurahan
6
  

 

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai proses dan tindak lanjut dari rencana 

yang telah ditetapkan. Rencana program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

tahun 2017 mengacu pada RENJA (Rencana Kerja) BPBD Tahun 2017. Untuk 

rencana program desa tangguh bencana hanya berfokus pada pengembangan 

kapasitas sumberdaya manusia  yang dilakukan di empat desa dan salah satunya 

yaitu Desa Sirnoboyo. Dalam pengembangan kapasitas sumberdaya manusia  

meliputi simulasi tanggap darurat, Pelatihan dasar menejemen penanggulangan 

bencana, Bimbingan teknis fasilitator penyususnan rencana kontijensi.    

Selain kegiatan dan rencana,  suatu program tentu memiliki target yang 

harus dicapai. Dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo, Desa Sirnoboyo memiliki target yakni menuju desa tangguh bencana 

utama dan telah tercapai pada bulan agustus 2017. Desa Tangguh Bencana Utama  

merupakan tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh desa tangguh bencana. 

 

Berdasarkan penjabaran di atas terkait program desa tangguh bencana di 

Desa Sirnoboyo, peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada efektivitas 

                                                           
6
 Perka BNPB No. 1 Tahun 2012  
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programnya meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Oleh karena 

itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Program Desa 

Tangguh Bencana di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

Tahun 2017”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana efektivitas program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tahun 2017? 

b. Apa saja faktor yang mempengarui efektivitas program desa tangguh 

bencana di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tahun 

2017? 

1.3 Tujuan Penelian 

 Penelitian di lakukan bertujuan untuk : 

a. Mengetahui efektivitas program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tahun 2017 

b. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektivitas program desa tangguh 

bencana di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tahun 

2017. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka adapun manfaat penelitian 

sebagai beriku : 
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a. Secara akademis dapat memberikan informasi tentang sejauh mana 

efektivitas program desa/kelurahan tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

b. Secara praktis dapat memberikan masukan baik itu Pemerintah 

Daerah, Pemerintah Desa serta BPBD dalam melaksanakan program 

pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana untuk mencapai 

tujuan-tujuan program yang telah ditentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan secara rinci tentang penelitian terdahulu, kajian 

teori dan alur pemikiran. Dalam sub bab penelitian terdahulu digunakan sebagai 

acuan penulisan dan referensi pembanding dalam pembuatan penelitian ini. Untuk 

sub bab kajian teori akan menjelaskan tentang teori yang digunakan sebagai 

pedoman untuk penulisan laporan penelitian ini. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu untuk mengetahui 

persamaan, perbedaan, dan melihat keterbaruan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu, mampu melihat 

perbedaan teori yang digunakan serta membandingkan fokus antar penelitian. 

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang membahas tentang program desa 

tangguh bencana.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Munita Yeni Wirawati dengan 

judul  Manajemen Program Desa Tangguh Dalam Menyiapkan Kecakapan Hidup 

Masyarakat Untuk Menghadapi Bencana di Desa Srimulyo Piyungan Bantul 

DIY.
7
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan 

program desa tangguh bencana di Desa Srimulyo, kecakapan hidup yang 

diperoleh peserta dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan desa 

tangguh bencana BPBD DIY di Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul DIY. Dari hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa: 1) pelaksanaan program desa tangguh 

                                                           
7
 Munita Yeni Winarwati, Skripsi : Manajemen Program Desa Tangguh Dalam Menyiapkan 

Kecakapan Hidup Masyarakat Untuk Menghadapi Bencana di Desa Srimulyo Piyungan Bantul 

DIY  Yogyakarta : Universitas negeri Yogyakarta, 2015 
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bencana melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi. 2) kecakapan hidup yang didapatkan peserta dalam 

program desa tangguh bencana BPBD DIY di Desa Srimulyo antara lain, 

Kecakapan Pribadi, peserta mampu mengenal lingkungan; Kecakapan Sosial, 

kecakapan berkomunikasi dalam tim; Kecakapan Vokasional, Masyarakat 

diberikan kecakapan untuk siap menangani bencana kapan pun itu terjadi. 3) 

faktor pendukung pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimulyo 

Desa Srimulyo sudah memiliki FPRB, peserta kompak dan solid dalam mengikuti 

pelaksanaan progam khususnya dalam kegiatan Gladi dan peserta sudah 

berpengalaman bekerja di lapangan. Sementara itu faktor penghambatnya antara 

lain: tidak semua peserta mampu untuk diajak berfikir, fasilitasi dari pendamping 

khususnya dari LSM kurang memuaskan peserta, tekhnik evaluasi yang di 

gunakan belum disusun secara sistematis, dan daya dukung pemerintah daerah 

kurang. 

Kedua, penelitian Habibullah pada tahun 2013 dengan judul Kebijakan 

Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas : Kampung Siaga Bencana Dan 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
8
 Fokus penelitian ini membandingkan 

kebijakan program kampung siaga bencana dan desa tangguh bencana yang 

kemudian dianalisis terkait lembaga pembuat kebijakan, konsep desa/kelurahan 

dan kampung dan tujuan program tersebut. Penelitian ini menggunakan teori 

program menurut Huey Tsyh Chen, teori program merupakan spesifikasi apa yang 

                                                           
8
 Habibullah, Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas : Kampung Siaga 

Bencana Dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana . Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Kesejahteraan Sosial RI.  Vol. 18 No. 02 Tahun 2013. Hlm. 133 diunduh dari 

http://journal.kemsos.go.id/index.php/sosioinforma/article pada tanggal 19 September 2017 Pukul 

20.18 

 

http://journal.kemsos.go.id/index.php/sosioinforma/article
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harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, pengaruh penting 

yang diatisipasi dan bagaimana tujuan dan pengaruh tersebut ditimbulkan. Huey 

Tsyh Chen menambahkan teori program terdiri dari dua model yaitu model 

perubahan dan model tindakan. Pada penelitian ini menggunakan model tindakan, 

model tindakan terdiri dari enam komponen yaitu Organisasi Pelaksana, 

Pelaksana Program, Mitra Organisasi dan Mitra Masyarakat, Konteks Ekologikal , 

Protokol Intervensi dan Deliveri Layanan-layanan, dan Populasi Target.  

 Hasil dari penelitian ini ialah Konsep kampung dalam Kampung Siaga 

Bencana lebih menekankan pada branding program dan bukan sebuah konsep 

kampung sebagai wilayah; sedang pada desa/kelurahan menekankan pada konsep 

kewilayahan tentang desa/kelurahan itu sendiri. Tujuan dari Kampung Siaga 

Bencana lebih kompleks karena ada unsur pemberian pemahaman dan kesadaran 

masyarakat untuk membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial di antara 

warga komunitas kampung, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, 

mengoptimalkan potensi dan sumberdaya. Sedangkan pada Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana lebih menekankan pada upaya peningkatan penanggulangan 

bencana berbasis komunitas. Hal ini terbukti pada organisasi pelaksana Kampung 

Siaga Bencana yang cenderung membentuk kelembagaan baru sedangkan 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bisa dibentuk lembaga baru atau 

mengembangkan dan memanfaatkan lembaga yang sudah ada. Pada Kampung 

Siaga Bencana terdapat berbagai intervensi dari pemerintah. Sedangkan  pada 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana lebih cenderung memobilisasi sumberdaya 

lokal. 
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Ketiga, Penelitian Maulana Mufis Mughron dkk dengan judul Efektifitas 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Program 

Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang.
9
 Fokus penelitian ini untuk 

mengetahui efektifitas pelaksanaan program keluarahan siaga bencana di Kota 

Semarang oleh BPBD. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan teori efektifitas menurut Richard M Steers, dimana 

efektifitas dapat diukur melalui 3 hal yaitu pencapaian tujuan, kemampuan 

integrasi dan kemampuan adaptasi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektifitas menurut Steers yaitu ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja dan 

kebujakan dan praktik lapangan. 

 Hasil dari penelitian ini, berdasarkan dimensi pertama : Pencapaian 

Tujuan, belum adanya ketertarikan waktu pencapaian. Dengan belum adanya 

keterikatan atau batas waktu pencapaian, belum bisa dilakukan penilaian apakah 

kelurahan siga bencana yang telah berjalan dapat dikategorikan sebagai Kelurahan 

Siaga Bencana Utama, Madya atau Pratama. Indikator kedua: integrasi, belum 

tampak peran dan tanggung jawab dari dunia usaha atau pihak swasta dalam 

pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Indikator ketiga: 

adaptasi. Adaptasi yang telah dilaksanakan untuk saat ini masih terbatas 

penentuan jalur evakuasi, pembentukan posko bencana, dapur umum, dan 

penggunaan sarana dan prasarana. 

                                                           
9 Maulana Mufis Mughron dkk. Efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang. Jurusan Administrasi 

Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro. Hlm. 1-8 diunduh dari 

http://media.neliti.com/media/publication/100522-ID-efektifitas-badan-penanggulangan-bencana-

pdf pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 15.41 

 

http://media.neliti.com/media/publication/100522-ID-efektifitas-badan-penanggulangan-bencana-pdf
http://media.neliti.com/media/publication/100522-ID-efektifitas-badan-penanggulangan-bencana-pdf


17 
 

   
 

Keempat, penelitian Gatot Saptadi dan Hariyadi Djamal dengan judul 

penelitian Kajian Model Desa Tangguh Bencana dalam Kesiapsiagaan 

Penanggulangan Bencana Bersama BPBD D.I Yogyakarta.
10

 Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh BPBD 

Provinsi DIY sejak tahun 2011 hingga 2012, dengan tujuan untuk mendapatkan 

keserasian dan keselarasan program kinerja keberlanjutan dalam upaya mitigasi 

kebencanaan alam, guna mendukung  integritas masyarakat yang mandiri dalam 

kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif  kualitatif . 

Kelima, penelitian Arditha Sinar Pewira dengan judul Efektivitas Program 

Sekolah Siaga Bencana Sebagai Strategi BPBD DIY Dalam Pengurangan Risiko 

Bencana Di Kota Yogyakarta.
11

 Fokus penelitian ini pada efektivitas program 

sekolah siaga bencana sebagai salah satu strategi pengurangan resiko bencana di 

Yogyakarta. Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu deskriptif 

kualitatif.  Untuk mengukur efektivitas program sekolah bencana pada penelitian 

ini menggunakan indikator budiani yang terdiri dari ketepatan sasaran program, 

sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.  

                                                           
10

 Gatot Saptadi, dan Hariyadi Djamal. Kajian Model Desa Tangguh Bencana Dalam 

Keseiapsiagaan Penanggulangan Bencana Bersama BPBD D.I Yogyakarta. Jurnal 

Penanggulangan Bencana. 2012, Vol. 3. No. 2, Hlm : 1-13 diunduh dari 

http://www.bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/481.pdf pada tanggal 28 September 2017 pukul 

13.39 

11
 Arditha Sinar Pewira, “Efektivitas Program Sekolah Siaga Bencana Sebagai Strategi BPBD DIY 

Dalam Pengurangan Risiko Bencana Di Kota Yogyakarta”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Negeri Yogyakarta. diunduh dari 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/download/5270/4980 pada tanggal 

19 Oktober  2017 pukul 19.18. 

 

 

http://www.bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/481.pdf
http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/download/5270/4980
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 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) indikator ketepatan 

sasaran program, untuk penetapan sekolah yang memiliki resiko rawan bencana 

sudah tepat, tetapi penetapan warga sekolah belum efektif. Untuk tingkat 

pendidikan SD banyak siswa yang belum mengerti tentang pendidikan kebencaan 

sehingga tidak mengembangkan informasi ke pihak yang lebih luas. (2) dari segi 

sosialisasi program sekolah siaga bencana juga kurang efektif karena secara 

kualitas materi sosialisasi belum memberikan pemahaman bagi guru. (3) 

ketercapaian tujuan belum berjalan sesuai dengan rencana, seperti dalam hal 

pengetahuan peserta didik belum bisa menyebarluaskan informasi tentang 

kebencanaan. (4) pemantauan program belum berjalan karena pemantauan dari 

pemerintah hanya dengan cara mengundang pihak sekolah melalui acara seminar 

dan workshop, belum ada kriteria penilaian untuk memantau program sekolah 

siaga bencana. 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No Judul/Peneliti Hasil Pembeda Penelitian 

1 Manajemen Program 

Desa Tangguh 

Dalam Menyiapkan 

Kecakapan Hidup 

Masyarakat Untuk 

Menghadapi 

Bencana di Desa 

Srimulyo Piyungan 

Bantul DIY. 

Peneliti : Munita 

Yeni Wirawati 

Pelaksanaan program desa tangguh 

bencana BPBD DIY di Desa 

Srimulyo dilakukan dengan tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Kecakapan hidup yang 

diperoleh peserta dalam kegiatan 

desa tangguh bencana BPBD DIY 

diantaranya : a) mampu menganalisa 

potensi ancaman bencana di daerah 

mereka, b) mampu menyebarkan 

informasi ke masyarakat luas, c) 

penanganan bencana lebih 

terorganisir, d) memiliki rencana 

penanggulangan bencana, e) 

mengetahui jalur evakuasi saat terjadi 

bencana 

Lokasi Penelitian ini 

dilakukan di Desa 

Srimulyo Yogyakarta, 

sedangkan peneliti di 

Desa Sirnoboyo Pacitan. 

Penelitian ini 

menggunakan teori 

manajemen bencana dan 

kecakapan hidup, 

sedangkan peneliti 

menggunakan teori 

efektivitas. 

2 Kebijakan 

Penanggulangan 

bencana berbasis 

komunitas kapung 

- Tujuan dari kampung siaga benana 

lebih kompleks karena ada unsur 

pemberian pemahaman dan 

kesadaran masyarakat untuk 

Penelitian ini 

membandingkan antara 

desa tangguh bencana 
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siaga bencana dan 

desa/kelurahan 

tangguh bencana 

membentuk jejaring dan 

memperkuat interaksi sosial di 

antara warga komunitas kampung, 

mengorganisasikan, menjamin 

kesinambungan, mengoptimalkan 

potensi dan sumberdaya. 

Sedangkan desa/kelurahan tangguh 

benana lebih menekankan pada 

upaya peningkatan 

penanggulangan benana berbasis 

komunitas. 

- Kampung siaga benancana 

cenderung membentuk 

kelembagaan baru, sedangkan 

desa/kelurahan tangguh bencaa 

bisa dibentuk lembaga baru atau 

mengembangkan dan 

memanfaatkan lembaga yang sudah 

ada. 

- Kampung siaga bencana terdapat 

intervensi dari pemerintah 

sedangkan desa/kelurahan tangguh 

bencana lebih cenderung 

memobilisasi sumberdaya lokal. 

dan kampung siaga 

bencana sedangkan 

peneliti hanya 

memfokuskan pada desa 

tangguh bencana. 

Penelitian ini 

menggunakan teori 

evaluasi program 

sedangkan peneliti 

menggunakan teori 

efektivitas. 

3 Efektifitas Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

(BPBD) dalam 

Pelaksanaan Program 

Kelurahan Siaga 

Bencana Di Kota 

Semarang 

Peneliti : Maulana 

Mufis Mughron dkk 

Pencapaian Tujuan, belum adanya 

ketertarikan waktu pencapaian. 

Dengan belum adanya keterikatan 

atau batas waktu pencapaian, belum 

bisa dilakukan penilaian apakah 

kelurahan siga bencana yang telah 

berjalan dapat dikategorikan sebagai 

Kelurahan Siaga Bencana Utama, 

Madya atau Pratama.  

Integrasi, belum tampak peran dan 

tanggung jawab dari dunia usaha atau 

pihak swasta dalam pelaksanaan 

penanggulangan bencana di Kota 

Semarang.  

Adaptasi. Adaptasi yang telah 

dilaksanakan untuk saat ini masih 

terbatas penentuan jalur evakuasi, 

pembentukan posko bencana, dapur 

umum, dan penggunaan sarana dan 

prasarana. 

 

Penelitian ini di 

dilakukan Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

(BPBD) Kota 

Semarang, sedangkan 

peneliti melakukan 

penelitian di Desa 

Sirnoboyo Kabupaten 

Pacitan. 

4 Kajian Model Desa 

Tangguh Bencana 

dalam Kesiapsiagaan 

Penanggulangan 

Bencana Bersama 

BPBD D.I 

Yogyakarta 

- Pelatihan kesiapsiagaan dan 

kewaspadaan penanggulangan 

bencana kepada masyarakat 

setempat membuat warga lebih 

peduli akan wilayahnya. 

- Pembentukan desa tangguh 

bencana menjadikan masyarakat 

Peneitian ini dilakukan 

di seluruh desa tangguh 

bencana di Provinsi DIY 

tujuanya untuk 

mengevaluasi program-

program yang telah 
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Peneliti : Gatot 

Saptadi dan Hariyadi 

Djamal  

lebih mandiri dalam 

penanggulangan bencana 

- Adanya Forum PRB oleh 

masyarakat 

- Pembuatan Protab/SOP 

Kebencanaan oleh warga dan 

pamong desa 

dilakukan BPBD DIY 

tahun 2011-2012. 

Sedangkan peneliti 

hanya memfokuskan 

pada salah satu desa 

tangguh bencana di Kab. 

Pacitan 

5. Efektivitas Program 

Sekolah Siaga 

Bencana Sebagai 

Strategi BPBD DIY 

Dalam Pengurangan 

Risiko Bencana Di 

Kota Yogyakarta. 

Peneliti : 

Arditha Sinar Pewira 

- ketepatan sasaran program, untuk 

penetapan sekolah yang memiliki 

resiko rawan bencana sudah tepat, 

tetapi penetapan warga sekolah 

belum efektif. Untuk tingkat 

pendidikan SD banyak siswa yang 

belum mengerti tentang pendidikan 

kebencaan sehingga tidak 

mengembangkan informasi ke 

pihak yang lebih luas. 

- Sosialisasi program sekolah siaga 

bencana juga kurang efektif karena 

secara kualitas materi sosialisasi 

belum memberikan pemahaman 

bagi guru. 

- Ketercapaian tujuan belum berjalan 

sesuai dengan rencana, seperti 

dalam hal pengetahuan peserta 

didik belum bisa menyebarluaskan 

informasi tentang kebencanaan. 

- Pemantauan program belum 

berjalan karena pemantauan dari 

pemerintah hanya dengan cara 

mengundang pihak sekolah melalui 

acara seminar dan workshop, 

belum ada kriteria penilaian untuk 

memantau program sekolah siaga 

bencana. 

 

Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui 

efektivitas program SSB 

di DIY, sedangkan 

peneliti fokus pada 

efektivitas Desa 

Tangguh Bencana. 

Penelitian ini 

menggunakan indikator 

efektivitas menurut 

Budiani, sedangkan 

peneliti menggunakan 

teori efektivitas menurut 

Steers. 

Sumber : Diolah Penulis, 2018 

 

2.2 Kajian Teori 

 

2.2.1 Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas  

Efektivitas berasal dari kata bahasa effective yang artinya sesuatau yang 

dilakukan dengan baik dan benar. Pengertian efektivitas menurut Steers 
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merupakan jangkauan suatu usaha sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan 

sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaranya tanpa melumpuhkan cara 

dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap 

pelaksanaanya.
12

 Sedangakan Gibson memberikan dua pengertian efektivitas 

dengan pendekatan sistem yaitu yang pertama sebagai seluruh siklus input-proses-

output dan yang kedua merupakan hubungan timbal balik antara organisasi dan 

lingkunganya.
13

 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sedarmayanti dalam bukunya tentang 

Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, bahwa : 

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada 

keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi 

perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka 

walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.”
14

 

  

Efektivitas menurut Hidayat bahwa, efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kuaitas dan waktu) telah dicapai. 

Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.
15

 

Dari beberapa pendapat di atas tentang efektivitas, maka dapat disumpulkan 

bahwa efektivitas organisasi merupakan  suatu ukuran yang digunakan untuk 

mencapai sebuah target dengan menggunakan sumber daya dan prasarana tertentu. 

 

 

                                                           
12

 Richard M. Steers. Efektivitas Organisasi. Jakarta : Erlangga. 2005. Hal 87 
13

 Waluyo. Manajemen Publik (Konsep,Aplikasi dan Impementasinya Dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah). Cetakan I. Bandung : CV Mandar Maju. 2007. Hlm.83  
14

 Sedarmayanti. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju. 

2009. Hal 54 
15

 Hidayat. Teori Efektivitas dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 

1986. Hal. 25 
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b. Indikator Efektivitas 

Menurut Duncan dalam  Steers menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur 

dengan tiga indikator yaitu 

a. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian dalam indikator ini terkait tujuan akhir dari keseluruhan 

proses yang telah dilakukan. Pencapaian tujuan ini memiliki beberapa 

faktor yaitu memiliki hasil yang dapat diukur, memiliki target dan ada 

peningkatan, memiliki sumber daya yang mendukung, dasar hukum dan 

memiliki waktu pencapaian yang telah ditentukan. 

b. Integrasi 

Integrasi adalah pegukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi 

dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesnsus dan 

komunikasi dengan berbagai organisasi lainya. Integrasi terdiri dari 

beberapa faktor yaitu proses, prosedur dan sosialisasi. 

c. Adaptasi 

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkunganya, baik individu maupun kelompok. Faktor yang 

mempengaruhi dalam adaptasi yaitu peningkatan  kemampuan dan 

sarana prasarana.
16

 

 Menurut Stephen Robbin yang dikutip Mohyi menyebutkan ada dua 

pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas, diantaranya sebagai 

berikut : 

 

                                                           
16

 Richard M. Steers. Op.Cit.  Hal. 53 
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a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (goal attainment approach) 

Untuk menilai efektivitas organisasi harus dinilai begaimana pencapaian 

tujuanya. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu kesatuan 

yang dengan sengaja dibuat, rasional untuk mencapai tujuan, sehingga 

pencaaian tujuan yang berhasil menjadi suatu ukuran. Menurut 

pendekatan ini suatu organisasi dikataan efektif apabila tujuan-tujuan 

yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. 

b. Pendekatan Sistem 

Pendekatan ini menilai suatu organisasi dilihat dari kemampuanya untuk 

memperoleh masukan, memproses masukan tersebut menyalurkan 

keluaranya, dan mempertahankan stabilitas serta keseimbangan 

hidupnya. Jadi, pendekatan ini tidak hanya melihat seberapa jauh tujuan-

tujuan yang dicapai oleh organisasi tetapi melihat bagaimana organisasi 

itu mencapai tujuanya. Pendekatan ini tidak mengabaikan tujuan akhir, 

tapi hanya dipandang sebagai salah satu elemen di dalam kumpulan 

kriteria yang akan meningkatkan pada kelangsungan hidup jangka 

panjang organisasi, seperti kemampuan organisasi untuk memperoleh 

sumberdaya, mempertahankan dirinya secara internal sebagai sebuah 

organisasi. Menurut pendekatan ini dikatakan efektif apabila menjalin 

hubungan harmonis dengan lingkunganya.
17

 

 

Menurut Lubis dan Huseini menyatakan bahwa efektivitas sebagai konsep 

yang sangat penting dalam organisasi karena mampu memberikan gambaran  

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuanya. Lubis dan Huseini 

menyebutkan ada 3 pendekatan utama dalam  indikator  efektivitas organisasi 

yaitu : 

a. Pendekatan Sumber (Resource Approach) yakni melihat efektivitas 

mulai dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan 

organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non 

fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

b. Pendekatan Proses (Process Approach)  adalah untuk melihat sejauh 

mana efektivitas pelaksana program dari semua kegiatan proses 

internal atau mekanisme organisasi. 

c. Pendekatan Sasaran (Goals Approach) dimana pusat perhatian pada 

output dan keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil  yang sesuai 

dengan rencana.
18

 

 

                                                           
17

 Achman Mohyi. Teori dan Perilaku Organisasi. 2012. Malang : UMM Press. Hal 199 
18

 H.S.B Lubis dan Martani Huseini. Teori Organisasi . Jakarta : Pusat Antar Universitas  Ilmu-

ilmu Sosial Universitas Indonesia. 2009.  Hlm. 55 
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Pendekatan sumber digunakan untuk memberikan gambaran efektivitas 

organisasi berdasarkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Berdasaran pendekatan sumber terdapat beberapa indikator berikut: 

a. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Tanpa adanya sumber daya manusia maka tidak akan ada 

kegiatan dan jika tidak ada kegiatan makan tujuan suatu organisasi tidak akan 

tercapai. 

b. Sumber Daya Anggaran 

Sumberdaya anggaran diperlukan sebagai penunjang operasional pelaksanaan 

kegiatan suatu organisasi. Suatu program akan berjalan apabila memiliki 

sumberdaya anggaran, anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

sumberdaya manusia dan menunjang sarana dan prasarana. 

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana 

Guna mendukung kerja/kegiatan suatu organisasi maka sangat memerlukan saran 

dan prasarana yang berguna untuk pendukung kegiatan sumber daya manusia. 

Adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk efisiensi karena 

sebagai media yang menopang kerja manusia. Jika sumber daya manusia yang 

cukup dan adanya sumber daya sarana dan prasarana yang memadai maka akan 

menghasilkan organisasi yang efektif. Untuk pendekatan proses berkaitan dengan 

proses pelaksanaan/mekanisme. Sedangkan pendekatan sasaran  terdiri dari tiga 

indikator yaitu a) Lingkungan , b) Ekonomi, dan c) Sosial. 

Untuk mengetahui efektivitas Program Desa Tangguh Bencana peneliti 

menggunakan indikator efektivitas milik Lubis dan Huseini. Penggunaan teori 
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tersebut karena dapat menjawab terkait efektivitas program desa tangguh bencana 

di Desa Sirnoboyo.  Menganalisis efektivitas organisasi dengan menggunakan 

pendekatan Lubis dan Huseini dapat dimulai dengan pendekatan sumber, proses 

selanjutnya yakni  menganalisa dengan menggunkan pendekatan proses karena 

berkaitan dengan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga dengan menggunkan 

pendekatan sasaran untuk melihat hasil atau output apakah sudah sesuai target 

yang direncanakan atau tidak.  

Sedangkan menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki terdapat dua kritea 

efektivitas yaitu efektivitas generik dan efektivitas majemuk. Dalam kriteria 

efektivitas generik terdapat empat pendekatan untuk menilai organisasi, antara 

lain: 

1. Pencapaian Tujuan.  

Pendekatan ini banyak digunakan untuk mengukur organisasi.Hasil-hasil kunci 

organisasi atau output  dibandingkan dengan tujuan atau sasaran yang dinyatakan 

sebelumnya. Terkait dengan pendekatan ini dapat diukur dengan seberapa baik 

organisasi tersebut mencapai tujuanya. 

2. Perolehan Sumberdaya 

Kriteria ini berkaitan dengan input organisasi. Sebuah organisasi dinilai efektif 

jika ia memperoleh faktor produksi yang diinginkan, seperti bahan baku, modal, 

tenaga kerja, serta keahlian manajerial dan teknis. 

3. Proses Internal 

Dimensi efektivitas proses internal berfokus pada “dalam bidang apa 

organisasi ini harus menonjol” untuk memenuhi sasaran finansial dan ekspektasi 

pelangganya secara efektif. Dalam kriteria ini ada empat proses internal untuk 
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mengukur dan mengelola organisasi. Proses tersebut mencakup aktivitas 

organisasi yang terkait dengan (1) inovasi, (2) layanan dan kepuasan pelanggan, 

(3) kesempurnaan operasional, (4) menjadi warga perusahaan yang baik.  Proses-

proses ini mempengaruhi produktivitas, efisiensi, keamanan dan wadah matriks 

internal lainya. 

4. Kepuasan Konstituensi Strategis 

Konstituensi strategis adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan 

dalam organisasi, seperti penyedia sumber daya, pengguna produk atau jasa, 

penghasil output organisasi, dan kelompok-kelompok yang kerja samanya sangat 

penting bagi kelangsungan perusahaan.
19

 

 Untuk kriteria efektivitas majemuk terdiri dari empat kriteria yaitu : 

1. Pendekatan pencapaian tujuan dapat digunakan ketika tujuan organisasi 

jelas, konsesual, terikat waktu, dapat diukur. 

2. Pendekatan pemerolehan sumber dayadapat digunakan ketika input 

memiliki efek yang dapat dilacak terhadap hasil atau output. 

3. Pendekatan proses internal dapat digunakan ketika kinerja organisasi 

sangat dipengaruhi oleh proses tertentu. 

4. Pendekatan konstituen strategis dapat digunakan ketika pemegang 

kepentingan yang kuat dapat memberikan manfaat atau membahayakan 

organisasi.
20

 

d. Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Efektivitas 

Richard M. Steers menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi 

efektivitas organisasi yaitu :
21

 

                                                           
19

 Robert Kreitner dan Angelo Kinicki. Perilaku Organisasi. Jakarta : Salemba Empat. 2014.  Hlm. 

251-253 
20

 Ibid.  Hlm. 254 
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a. Karakteristik Organisasi  

Pada umumnya karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi 

organisasi. Struktur dalam organisasi berkaitan dengan hubungan sumber daya 

manusia, bagaimana menyusun orang-orang dalam organisasi untuk menyelsaikan 

pekerjaan. Sedangkan teknologi dalam hal ini adalah mekanisme suatu organisasi 

untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.  

b. Karakteristik Lingkungan 

Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu organisasi yaitu 

lingkungan, lingkungan dalam hal ini mencakup dua hal yaitu lingkungan ektern 

dan lingkungan intern. Lingkungan Ekstern yaitu semua kekuatan yang timbul 

diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di 

dalam organisasi. Sedangkan lingkungan intern disebut juga iklim organisasi, 

meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja.  

c. Karakteristik Pekerja 

Selain faktor organisasi, teknologi dan  lingkungan yang mempengaruhi 

efektivitas, kontribusi nyata dalam keberhasilan organiasasi terlihat dari 

pekerjanya. Para pekerja berinteraksi satu sama lain di lingkunganya dan 

membentuk struktur organisasi serta memanfaatan teknologi organisasi. 

Karakteristik pekerja memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi 

dengan dua proses organisasi yang penting, yaitu rasa keterikatan terhadap 

organisasi dan prestasi kerja individual.   

d. Kebijakan dan Praktek Manajemen   

                                                                                                                                                               
21

 Rihard M. Steers. Organizational Effectiviness, A Behavioral View. Jakarta : LPPM dan 

Erlangga. 2006. Hal. 8 
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Secara umum dalam kebijakan dan praktik manajemen lebih menunjukan 

variasi gaya, kebijakan dan praktik kepemimpinan untuk mencapai  tujuan 

organisasi. Dalam indikator ini setidaknya ada empat variabel yang 

mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu : Penyususnan tujuan strategis 

pemanfaatan sumber daya, proses komunikasi, pengambilan keputusan. Secara 

singkat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dapat disimpulkan seperti 

tabel berikut : 

Tabel 2.2 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi 

 

Karakteristik 

Organisasi 

Karakteristik 

Lingkungan 

Karakteristik 

Pekerja 

Karakeristik & 

Praktek Manajemen 

a. Struktur 

b. Teknologi 

 

a. Ekstern 

b. Intern 

 

a. Keterikatan 

pada 

Organisasi,  

b. Prestasi 

Kerja,  

 

a. Penyusunan 

tujuan strategis 

b. Pemanfaatan 

sumber daya 

c. Proses  

komunikasi 

d. Pengambilan 

keputusan 

 

Sumber : Richard M. Steers (2006: 8) 

 

2.2.2 Program 

2.2.2.1 Pengertian Program 

Program merupakan salah satu turunan dari kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah. Menurut Thomar Dye yang dikutip oleh Subarsono bahwa “whatever 

government choose to do or not to do”. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan 

maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah.
22

 Berarti  program merupakan 

salah satu komponen dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.  

                                                           
22

 AG Subarsono . Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2013.  Hal. 2 
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Sedangkan Pasolog memberikan pernyataan tentang definisi program sebagai 

berikut : 

“Kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi penmerintah ataupun dalam 

rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif 

masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan. Program 

dimulai dari perencanaan, sampai dengan tahap evaluasi. Adana evaluasi 

dikarenakan adanya pelaksanaan program.”
23

 

Tujuan program yang dimaksud ialah tujuan akhir dari pelaksanaan program.  

2.2.2.2 Evaluasi Program 

Program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah 

program tersebut sudah tepat, evaluasi juga diperlukan untuk keberlanjutan 

program tersebut apakah dilanjutkan atau tidak. Menurut Kunarjo dalam 

mengevaluasi program terdapat 4 kelompok yaitu : 

1. Situasi sebelum program dilaksanakan 

Untuk mengetahui situasi program sebelum dilaksanakan, perlu 

dibandingkan program sekarang dan program sebelumnya. Program sebelumnya 

dapat dilihat dalam dokumen perencanaan, hasil survey awal, studi kelayakan 

yang telah dibuat, dan sumber-sumber lainya. Hal ini perlu untuk dilakukan agar 

tidak terjadi kesamaan program yang akan dibuat dengan program sebelumnya. 

Selain itu juga penting untuk mengevaluasi sebelum pelaksanaan program untuk 

mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan pada saat pelaksanaan program. 

2. Konsep program yang bersangkutan 

                                                           
23

 Harbani Pasolog. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. 2007. Hal. 92 
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Bagaimana me-review konsep program yang sedang berjalan, apakah 

program yang dilaksanakan cukup masuk akal, dan dapat diberikan alasan bahwa 

program tersebut telah dipilih sebagai program terbaik. Dengan kata lain, bahwa 

program tersebut telah dipilih dan direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat, 

bukan membuat program semata-mata hanya untuk kepentingan tertentu.  

3. Mendesain program yang bersangkutan 

Suatu program dapat berjalan dengan baik jika program tersebut memiliki 

tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut harus diciptakan kegiatan yang 

menghasilkan produk. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus berkaitan satu 

sama lain untuk mencapai sasaran program. Dalam melaksanakan program, tentu 

harus ada prosedur pelaksanaan serta output yang akan dihasilkan baik fisik 

maupun no-fisik. Yang terakhir yaitu adanya effect dan impact yang diharapkan 

dari program yang didesain tersebut. 

4. Aspek perencanaan secara kualitatif 

Program tersidir dari beberapa proyek atau kegiatan. Output dari proyek dan 

kegiatan tersebut berupa fisik dan no-fisik seperti gedung, jalan dan jembatan, 

drainase, dam lain sebagainya. Selain itu output dari program juga dapat berupa 

jasa seperti pelayanan, pelatihan dan sebagainya tergantung dari desain dan tujuan 

suatu program.
24

 

 

 

                                                           
24

 Kunarjo. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta : UI Press. 2002.  

Hal. 268-269 
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2.2.3 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 

Menurut Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dalam 

Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012. Pasal 4 Undang-Undang No. 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa 

penanggulangan bencana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari acaman 

bencana. Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menetapkan bahwa 

pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman 

bencana, melalui : 

1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko 

bencana di wilayahnya. 

2) Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

3) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi 

kelompok rentan bencana 

4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penangganan darurat, rehabilitasi 

dan rekontruksi. 

Berdasarkan Peraturan BNPB No. 1/2012, Desa/Kelurahan Tangguh 

bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk 

beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri 

dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Secara garis besar 

desa/kelurahan harus memiliki komponen-komponen desa tangguh bencana 

berdasarkan Peraturan BNPB N0. 1/2012 antara lain: 
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a. Legislasi 

Merupakan kegiatan penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan 

risiko dan penanggulangan bencana di tingkat Desa. 

b. Perencanaan 

Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa yang meliputi : rencana 

kontijensi bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan 

Risiko  Bencana Komunitas. Perencanaan tersebut harus dengan koordinasi antara 

pemerintah desa dengan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD). 

c. Kelembagaan 

Pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa yang berasal dari unsur 

pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di 

dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku 

kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana. 

d. Pendanaan 

Rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD kabupaten/kota, 

APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasata atau pihak-pihak lain 

bila dibutuhkan) 

e. Pengembangan Kapasitas 

Pelatihan, pendidikan dan penyebaran informasi kepada masyarakat,khususnya 

kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki 

kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko 

bencana. 

f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 



33 
 

   
 

Kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan  non-fisik, sistem peringatan 

dini,kesiapsiagaan untuk tanggap darurat,dan segala upaya pengurangan resiko 

melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan baik yang bersifat 

struktural-fisik maupun non-struktural.25 

Progaram Desa/Kelurahan Tangguh Bencana akan mengacu juga pada 

kerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkan 

Kerangka Aksi Hyogo, yakni mengandung aspek tata kelola; pengkajian risiko; 

peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan; manajemen risiko dan 

pengurangan kerentanan; dan aspek kesiapsiagaan serta tanggap bencana. Peranan 

pemerintah desa dan masyarakat akan terwujud dalam Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana yang dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaitu Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana Utama, Madya dan Pratama.  

2.3 Alur Berfikir Penelitian 

Alur pikir ini dibuat untuk memudahkan peneliti dalam mencari data, 

menganalisis, dan menyempaikan hasil analisis sebagai kerangkan penelitian. 

Berdasarkan latar belakang, fokus penelitian dan teori yang digunakan dalam 

peneitian ini, peneliti menentukan alur pikir penelitian sebagai berikut : 
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 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1 Tahun 2012 Tentang 

Penanggulangan Bencana 
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Bagan 2.1  Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

Hasil :  

Efektivitas program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo tahun 2017, dilihat 

dari indikator menurut Lubis dan Huseini yang terdiri dari pendekatan sumber, 

proses dan sasaran sebagian besar belum efektif. Sedangkan faktor yang  

mempengaruhi efektivitas dalam program desa tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo tahun 2017  menurut Richard M. Steers yaitu karakteristik organisasi, 

lingkungan, pekerja, kebijakan & praktik manajemen dan yang menjadi faktor 

pendukung yaitu karakteristik organisasi. 

 

Permasalahan :  

1. Tingginya Indeks Resiko Bencana Kabupaten Pacitan 

2. Desa Sirnoboyo sebagai kawasan rawan banjir (Dusun Ngemplak RT 2,3,4,5 dan 6, Dusun 

Suruhan semua RT, Dusun Mendole semua RT, dan Dusun Krajan semua RT. 

3. Desa Sirnoboyo sebagai kawasan rawan banjir dan tsunami karena posisi Desa Sirnoboyo 

dekat dengan teluk / pantai Pacitan 

4. Minimnya sarana dan prasarana untuk evakuasi korban bencana banjir 

Efektivitas menurut Lubis dan Huseini  

1. Pendekatan Sumber : Sumberdaya 

manusia, sumberdaya anggaran, 

sumberdaya sarana dan prasarana dalam 

program desa tangguh bencana Desa 

Sirnoboyo belum berjalan secara efektif. 

2. Pendekatan Proses : Berdasarkan tiga 

tahap proses pelaksanaan program desa 

tangguh bencana terdiri dari 

kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca 

bencana terdapat beberapa kendala dan 

tidak efektif terutama pada tahap tanggap 

darurat dan pasca bencana. 

3. Pendekatan Sasaran: Berdasarkan 

pendekatan sasaran dalam program desa 

tangguh bencana di Desa Sirnoboyo yang 

meliputi sasaran lingkungan, sasaran 

ekonomi dan sasaran sosial belum efektif 

dalam pelaksanaanya. Ketidakefektifan 

tersebut terutama dalam sasaran  ekonomi. 

Faktor yang mempengaruhi efektivitas (Richard M 

1. Karakteristik Organisasi :untuk karakteristik 

organisasi terdiri dari desentralisasi, spesialisasi, 

formalisasi, dan besarnya unit kerja yang masih 

menjadi peghambat terletak pada spesialisasi. 

2. Karakteristik Lingkungan : untuk lingkungan intern, 

masyarakat Desa Sirnoboyo telah mendukung prestasi 

dalam program destana. Untuk lingkungan ekstern. 

Belum ada kerjasama dengan pihak luar desa secara 

berkelanjutan.  

3. Karakteristik Pekerja: karakteristik pekerja dalam 

program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo 

menjadi penghambat dalam efektivitas program ini. 

Beberapa aktor/pelaku kebencanaan  menunjukan 

adanya ketidaksesuaian antara kuantitas jumlah dan 

tugas yang diemban 

4. Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen: 

untuk kebijakan Desa Sirnoboyo mengikuti kebijakan 

dari BNPB.  Untuk karakteristik manajemen terdiri 

dari penyusunan tujuan strategis, pemanfaatan sumber 

daya, proses komunikasi dan pengambilan keputusan 

indikator tersebut yang menjadi penghambat yaitu 

dalam pemanfaatan sumberdaya manusia & anggaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang  metode penelitian yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian 

sebagai penunjang dalam  pelaksanaan penelitian. Metode penelitian tersebut 

terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, 

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.  

3.1 Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

dipaparkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah, (perlawanan dari eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi dan dokumen, analisis data bersifat induktif/kualitatif.
26

 Metode 

kualitatif  dalam penelitian  ini digunakan untuk mendapatkan hasil secara  akurat 

mendalam lebih bermakna. 

  Selain menggunakan penelitian kualitatif, peneliti juga menggunakan 

analisis deskriptif dalam pemaparan hasil penelitian. Pengertian penelitian 

deskriptif  menurut Sugiyono yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang disajikan serta 

                                                           
26

 Sugiyono. Metode penelitian administrasi : dilengkapi dengan metode R&D. Bandung: CV. 

Alfabeta. 2008.  Hlm. 380 
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menganalisis dan menginterprestasi. Tujuanya untuk pemecahan masalah secara 

sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. 
27

Sedangakan 

Nazir memberikan definisi penelitian deskriptif sebagai metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem 

pemikiran maupun fenomena yang terjadi. Metode deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diselidiki secara 

faktual dan akurat.
28

 

3.2 Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul dan tema yang diangkat oleh peneliti, fokus penelitian ini 

untuk memahami seberapa efektif program desa tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.  Untuk mengetahui efektif atau 

tidaknya program ini peneliti menggunakan indikator efektivitas  menurut Lubis 

dan Huseini yang terdiri dari tiga pendekatan: 

1. Pendekatan Sumber  

 Sumber daya manusia 

 Sumber daya anggaran 

 Sumber daya sarana dan prasarana 

2. Pendekatan Proses 

 Proses Pelaksanaan/Mekanisme 

3. Pendekatan Sasaran 

 Lingkungan  

                                                           
27

 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.  

Hal.44 
28

 M.Nazir. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia. 2011. Hlm. 54 
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 Sosial 

 Ekonomi 

4. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana 

 Karakteristik Organisasi 

 Karakteristik  Lingkungan 

 Karakteristik  Pekerja  

 Karakteristik Manajemen 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian tersebut dilakukaan 

serta lokasi di mana peneliti memaparkan keadaan dari objek yang diteliti melalui 

data-data dan fakta di lapangan. Lokasi dilakukan di Kabupaten Pacitan tepatnya 

di  Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Desa Sirnoboyo 

merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran penerapan program desa tangguh 

bencana oleh BPBD Kabupaten Pacitan. Pemilihan lokasi penelitian yang berada 

di Kabupaten Pacitan  dikarenakan belum adanya peneliti sebelumnya yang 

melakukan penelitian secara spesifik membahas Desa Tangguh Bencana di 

Pacitan. Pemilihan Desa Sirnoboyo sebagai lokasi penelitian juga dikarenakan 

Desa Sirnoboyo sebagai desa pertama yang dibentuk oleh BPBD Pacitan sebagai 

Desa Tangguh Bencana yang memiliki ancaman bencana lebih besar 

dibandingkan dengan desa lainya. Selain itu Desa Sirnoboyo juga sebagai desa 

percontohan dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana untuk desa-desa 

lain , karena telah lebih dulu dibentuk dan masyarakat yang sudah sadar dan aktif 

dalam penanggulangan bencana. 



38 
 

 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Menurut Patton dalam  Rulam Ahmadi,  sumber utama data kualitatif ialah 

apa yang mereka katakan secara verbal melalui wawancara atau dalam bentuk 

tertulis melalui analisis dokumen, atau respon survei. Lebih jelasnya data 

kualitatif terdiri atas petikan-petikan dari orang-orang dan deskripsi tentang 

situasi, peristiwa dan interaksi.
29

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti 

memperoleh data dari seorang narasumber yang mengetahui dan faham tentang 

desa tangguh bencana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

akan diteliti.
30

 Data primer dalam penelitian berupa observasi langsung dan  teks 

hasil wawancara dengan informan yang ditentukan oleh peneliti. Dalam hal ini 

peneliti melakukan wawacara mendalam kepada informan yang mengetahui dan 

memahami terkait permasalahan yang peneliti kaji. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sdari pihak lain, tidak 

lagsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitianya.
31

 Sedangkan menurut 

Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder yang meliputi internal data (contoh: laporan hasil riset yang  sebelumnya 

ada) dan eksternal (badan/lembaga yang mengeluarkan  data/keterangan yang 

                                                           
29

 Rulam Ahmadi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : R-Ruzz Media. 2016. 
30

 Bagong Suyanto dan Sutinah(ed). Metode Penelitian Sosial: berbagai alternatif pendekatan. 

Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2007. Hlm. 55 
31

 Saifuddin Anwar. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar. 2007. Hal. 91 
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relevan dalam berbagai masalah).
32

 Data-data sekunder dalam penelitian ini 

berasal dari data-data BPBD, Kecamatan Pacitan dan Desa Sirnoboyo berupa 

dokumentasi kegiatan berupa foto, video dalam kegiatan prgram desa tangguh 

bencana serta laporan resmi kegiatan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam metode  

penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti merupakan 

langkah untuk memperoleh  sumber data dan informasi  yang valid dan benar, 

sehingga data dan informasi tersebut dapat memperkuat argumen peneliti dalam 

memganalisa hasil penelitian di lapangan. Adapun untuk memperoleh data dan 

informasi yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu dokumentasi, 

wawancara dan observasi. Berikut penjelasanya : 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk 

mengetahui bagaimana efektivitas program desa tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo. Penggunaan metode observasi digunakan untuk mengamati objek di 

lapangan secara langsung. Adapun pengertian observasi yaitu 

“Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu. Obsevasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.”
33

 

                                                           
32

 Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi. Jakarta : Kencana Pernada media 

group. 2013. Hal 129 
33

 Haris Herdianyah. Metodologi Penelitian Kualitatif, untuk ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba 

Humanika. 2010 Hal. 131 
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Metode Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang program 

desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo, hal ini dilakukan dengan cara melihat 

dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian ini. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan 

cara mecatat, mempelajari maupun menyalin dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan kegiatan dalam program desa tangguh bencana. Menurut Bogdan & 

Biklen dalam buku  Rulam Ahmadi  menyebutkan bahwa dokumen dalam hal ini 

mengacu pada bahan material seperti foto, video, film, memo, surat, usulan, buku 

tahunan, surat kabar, selebaran berita dan sejenisnya yang dapat digunakan 

sebagai informasi.
34

 sedangkan menurut Guba dan Lincoln dalam Maleong, 

Dokumen digunakan dalam penelitian karena sebagai sumber data, dapat 

digunakan sebagai bukti dalam pengkajian yang sifatnya alamiah sesuai dengan 

konteks dan dapat dipertanggungjawabkan.
35

 Dengan menggunakan metode 

dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari BPBD Kabupaten Pacitan dan dari 

pemerintah Desa Sirnoboyo. Dalam pengumpulan data peneliti mencari data yang 

sifatnya tertulis seperti struktur organisasi, deskripsi wilayah, laporan-laporan 

terkait pelaksanaan program, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Desa 

Tanggu Bencana. 

 

 

                                                           
34

 Rulam Ahmadi. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : R-Ruzz Media. 2016. 
35

 Maleong L.J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2012. Hal. 
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c. Wawancara 

Wawancara juga menjadi metode yang dipilih peneliti dalam teknik 

pengumpulan data  untuk memperoleh data di lapangan. Metode wawancara 

digunakan untuk melakukan tanya jawab kepada aktor yang berperan dan 

bertanggung jawab dalam kegiatan program desa tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo Pacitan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti diharapkan a 

memperoleh  informasi yang benar. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka 

informan  ditentukan oleh peneliti sesuai dengan informasi yang diperlukan. 

Menurut Haris Herdiansyah mengungkapkan pengertian wawancara yaitu: 

“Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan 

oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting 

alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam 

proses memahami.”
36

 

Metode wawancara ini ditujukan untuk pihak-pihak atau aktor  yang 

berperan dan bertanggung jawab atas program desa tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo, tentunya lebih fokus kepada pihak-pihak yang memiliki informasi 

secara detail serta  mampu menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur karena wawancara 

yang dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan. Untuk teknik pengambilan 

sampel peneliti menggunakan metode Purposuve Sampling. Berikut ini 

merupakan sumber data primer yang digunakan peneliti. 

                                                           
36

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups. Jakarta: PCT Raja Grafindo 

Persada. 2013.  Hal 31 
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a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan 

melalui bidang Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu Ibu. Diannita 

Agustinawati 

b. Pemerintah Desa Sirnoboyo meliputi : Kepala Desa Arifin sebagai 

Fasilitator Desa Tangguh Bencana sekaligus sebagai Ketua Dewan 

Penasehan Forum PRB. 

c. Anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Sirnoboyo yaitu 

Indar Siswoyo. 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No. Nama Jabatan 

1 Diannita Agustinawati Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD 

Kab. Pacitan 

2. Arifin SE Kepala Desa, Fasilitator Desa Tangguh Bencana 

serta Penasihat Forum PRB Desa Sirnoboyo 

3. Indar Siswoyo Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana 

4. Kamim  Anggota FPRB Desa Sirnoboyo 

5. Djoko Sungkono  Ketua Relawan Desa Tangguh Bencana Dusun 

Mendole 

6. M. Basori Relawan Desa Sirnoboyo 

7. Eko Haryono Relawan Desa Sirnoboyo 
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2018 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman yang menyebutkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan 

melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan 

sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian 

(pengumpulan data).
37

 Menurut Miles dan Huberman analisis data didefinisikan 

                                                           
37

 Lexy J. Moeleong. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2007. 

Hal. 217  



43 
 

 

pada tiga komponen yaitu reduksi data (data reduction) , penyajian data (data 

display) dan penarikan kesimpulan (conclucion drawing). 

Reduksi data menurut Miles dan Huberman diartikan sebagai proses 

penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan tranformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ditemukan peneliti di lapangan. 

Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat 

ringkasan, mengkode, menulusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo 

dengan maksud untuk menyisihkan data/informasi yang tidak penting. Reduksi 

data sangat diperlukan untuk memilah-milah data/informasi yang sesuai dengan 

objek yang akan penelitian, sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan 

peneliti.
38

 Setelah mereduksi data kemudian ada penyajian data, penyajian data 

yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.
39

 Penyajian data 

dengan menggunakan metode kualitatif biasanya berbentuk teks naratif, tetapi 

juga bisa berbentuk uraian singkat, tabel, bagan, diagram dll. Tahap terakhir yaitu 

penarikan kesimpulan yang berisi makna dari data-data yang telah disajikan.  
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BAB IV 

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

4.1 Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan 

4.1.1 Deskripsi Wilayah 

Desa Sirnoboyo merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Pacitan, 

Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Desa Sirnoboyo juga merupakan salah 

satu dari sembilan desa yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Pacitan. Hal 

tersebut terlihat dari dekatnya jarak antara Desa Sirnoboyo dengan kantor 

pemerintahan Kabupaten Pacitan yang hanya berjarak 2,25 km atau memerlukan 

waktu enam menit. Sedangkan jarak Desa Sirnoboyo dengan Kantor Kecamatan 

Pacitan sekitar 3,5 km atau memerlukan waktu 10 menit. Selain dekat dengan 

pusat pemerintahan Desa Sirnoboyo juga dekat dengan fasilitas umum seperti 

Rumah Sakit, Sekolah, Bank, Kantor Kepolisian, Pasar Tradisional serta pusat 

perbelanjaan lainya.    

a. Luas wilayah Desa Sirnoboyo  : 163.192 Ha 

b. Batas Wilayah Desa Sirnoboyo 

 Sebelah Utara  : Desa Arjowinangun 

 Sebelah Timur  : Desa Sukoharjo dan Desa Kayen 

 Sebelah Selatan  : Desa Kembang 

 Sebelah Barat  : Kelurahan Baleharjo 
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c. Kondisi Geografis dan Topografis 

 Ketinggian dari permukaan laut : 4-5 meter 

 Banyaknya curah hujan   2,478 mm/tahun 

 Topografi desa   : Dataran Rendah 

 Suhu udara rata-rata   : 22,6-32,1°C 

d. Jumlah dan Nama Dusun 

 Dusun Ngemplak/RW 01 terdiri dari 7 RT 

 Dusun Suruhan/RW 02 terdiri dari 6 RT 

 Dusun Mendole/RW 03 terdiri dari 3 RT 

 Dusun Krajan/RW 04 terdiri dari  6 RT 

e. Sejarah Desa Sirnoboyo 

Sejarah Desa Sirnooyo sebagaimana yang ditulis dalam buku mengenai Pacitan 

dan perkembanganya serta menurut cerita legenda rakyat yang dikisahkan sesepuh 

Desa Sirnoboyo. Pada dasarnya Pacitan dulunya merupakan penganut agama 

Hindu Budha sebelum adanya seorang Kyai Ageng Petung masuk ke daerah 

Pacitan dan membawa ajaran agama Islam. Beliaulah yang membuka suatu hutan 

di Pacitan bersama Syeh Magribi dan menamakan daerah tersebut desa Unduhan, 

yang saat ini di namai Desa Sirnoboyo.
40

 

                                                           
40

 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Sirnoboyo, Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2018 Hlm. 12 
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4.1.2 Kependudukan 

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Pagersari, jumlah penduduk 

mencapai 4.381 jiwa. Jumlah penduduk Desa Sirnoboyo jika dirinci terdiri dari 

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.182 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 2.199 jiwa. Penduduk Desa Sirnoboyo terdiri dari 1.375 kepala 

keluarga. Masyarakat Desa Sirnoboyo tersebar di empat Dusun yaitu Dusun 

Krajan, Dusun Suruhan, Dusun Ngemplak dan Dusun Mendole. Berikut ini 

merupakan tabel jumlah penduduk Desa Sirnoboyo berdasarkan usia, berdasarkan 

tabel dibawah ini menunjukkan bahwa Desa Sirnoboyo memiliki potensi angkatan 

kerja mencapai 1.966 jiwa. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Desa Sirnoboyo berdasarkan Usia. 

No Usia Jumlah 

1 0-6 327 

2 7-12 405 

3 13-18 396 

4 19-24 371 

5 25-55 1.966 

6 56-79 810 

7 80 keatas 52 

Jumlah 4.327 
     Sumber : Data Kependudukan Desa Sirnoboyo 

 

4.1.3 Aparatur 

Aparat pemerintah Desa Sirnoboyo dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Arifin 

SE dan Badan Permusyawaratan Desa Sirnobyo. Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, pemerintah desa Sirnoboyo dibantu oleh LPMD (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa) Desa Sirnoboyo serta diawasi oleh Badan 
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Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sirnoboyo. Adapun struktur dan susunan 

organisasi Pemerintah Desa Sirnoboyo sebagai berikut. 

Bagan 4.1  

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sirnoboyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Profil Desa Sirnoboyo Tahun 2015 
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Sekertaris Desa 

Kepala Urusan dan Staff Desa 

Kaur Bendahara 

Kaur Pembangunan 

Kaur Kesra 

Pelaksana 

Kepala Dusun 

Mendole 

Krajan 

Suruhan 

Ngemplak 

BPD 
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Adapun nama-nama pejabat Pemerintah Desa Sirnoboyo dinyatakan 

kedalam tabel seperti berikut: 

Tabel 4.2 

Nama Pejabat Pemerintah Desa Sirnoboyo 

No. Nama Jabatan 

1 Arifin, SE Kepala Desa 

2 Eko Haryono Sekertaris Desa 

3 Kamim Tarmudi Kaur Bendahara 

4 Harun Maskuri Kaur Pembangunan 

5 Sumardi Kaur Kesra 

6 Imam Subakir Pelaksana Teknis 

7 Muhamad Basori Pelaksana Teknis 

8 Moh. Khoiri Kepala Dusun Krajan 

9 Triyono Kepala Dusun Suruhan 

10 Muhroji Kepala Dusun Mendole 

11 Misri Kepala Dusun Ngemplak 

 Sumber : Profil Desa Sirnoboyo Tahun 2015 

4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa 

 Desa Sirnoboyo sebagai desa yang berada dikawasan perkotaan yang 

tentunya memiliki sarana dan prasarana yang dinilai memadai. Pemerintah desa 

dan masyarakat Desa Sirnoboyo memanfaatkan Dana Desa dengan sebaik-

baiknya yang digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik.  Untuk 

pembangunan infrastruktur fisik pemerintah desa melakukan pembangunan jalan 

desa, irigasi dan pemeliharaan jalan kabupaten. Pembangunan infrastruktur guna 

menunjang masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun 

melakukan kegiatan ekonomi. 

Dalam rangka pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Sirnoboyo 

juga melakukan perbaikan prasarana pemerintahan yaitu rehab kantor Desa 

Sirnoboyo dan rehab gedung pertemuan. Hal ini dilakukan karena kondisi gedung  

dan kantor desa mengkhawatirkan dan mengalami kerusakan seperti retak. 



49 
 

 
 

Perbaikan sarana pemerintahan juga untuk menunjang pelayanan publik kepada 

masyarakat dan kegiatan masyarakat lainya. Untuk rekab gedung dan kantor desa 

menggunakan dana bantuan dari pemerintah, swadaya masyarakat dan kas desa. 

Selain pembangunan fisik pemerintah desa juga melakukan pembangunan 

non fisik seperti mengupayakan peningkatan kesehatan, pendidikan dan 

pemberdayaan masyarakat. Untuk peningkatan kesehatan Desa Sirnoboyo saat ini 

telah tersedia 4 unit Posyandu balita dan manula yang terdapat di 4 dusun yaitu 

Dusun Krajan, Mendole, Suruhan dan Ngemplak. Untuk tenaga kesehatan aktif di 

Desa Sirnoboyo terdapat 2 Bidan dan 1 dokter. Selain itu terdapat 1 tempat 

praktik dokter, 2 apotik dan 1 balai pengobatan swasta. 

Untuk sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sirnoboyo terdapat 1 

PAUD (Pendidikan Usia Dini), 3 TK (Taman Kanak-Kanak), dan 3 SD (Sekolah 

Dasar). Kondisi sekolah dinilai sudah layak untuk digunakan dalam kegiatan 

pendidikan anak-anak desa Sirnoboyo. Selain itu untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran siswa di Desa Sirnoboyo juga terdapat perpustakaan desa. 

Perpustakaan desa sirnoboyo dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa, pelajar 

maupun komunitas untuk belajar serta berdiskusi. Perpustakaan desa juga 

dilengkapi dengan adanya taman yang dapat digunakan oleh anak-anak PAUD 

dan TK untuk bermain dan belajar. 

4.1.5 Kondisi Ekonomi 

 Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sirnoboyo dapat dilihat dari potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya. Untuk 

potensi sumber daya alam Desa Sirnoboyo berupa lahan pertanian, perkebunan, 
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peternakan dan perikanan berupa tambak ikan. Potensi sumber daya alam Desa 

Siroboyo memang sangat beragam untuk lahan pertanian didominasi oleh 

persawahan atau padi, hasil lainya yaitu berupa kacang kedelai, jagung dan ubi 

kayu. Untuk perkebunan berupa hasil buah-buahan yaitu rambutan, mangga dan 

pepaya. Untuk peternakan masyarakat Sirnoboyo umumnya memlihara hewan 

ternak berupa sapi, kambing dan itik. Sedangkan bidang perikanan, banyak 

masyarakat khususnya Dusun Suruhan berprofesi sebagai nelayan. di Desa 

Sirnoboyo juga terdapat usaha tambak ikan. 

   Selain memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi, masyarakat Desa Sirnoboyo juga mulai berinovasi khususnya 

dalam pengembangan usaha dan industri rumahan. Untuk bidang usaha banyak 

masyarakat sirnoboyo membuka usaha sendiri seperti pedagang, usaha budidaya 

ikan, laundy, bengkel dan rumah makan. Sedangkan untuk industri rumahan yaitu 

membuat produk-produk makanan ringan seperti keripik, kerupuk dan sale pisang. 

Usaha lain yaitu mengolah hasil ikan menjadi produk olahan ikan, seperti hasil 

olahan ikan tuna yang diproduksi menjadi abon tuna. Olahan hasil laut lainya 

yaitu terasi udang yang dipasarkan hingga luar Jawa Timur. 

4.1.6 Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan desa sirnoboyo rentan dengan adanya bencana yaitu 

banjir karena letak geografis Desa Sirnoboyo sangat rendah. Posisi Desa 

Sirnoboyo berada di bibir sungai yaitu sungai Grindulu, serta dilewati anak 

sungainya yaitu sungai jelok, hal tersebut menjadikan Sirnoboyo menjadi kawasan 

yang produktif untuk budidaya pertanian sekaligus menjadi rawan banjir. Dengan 
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kondisi lingkungan yang rawan banjir, tidak semua masyarakat turut mendukung 

adanya pengurangan resiko bencana maupun pencegahan bencana. Pentingnya 

menjaga lingkungan,  sebagian masyarakat Desa Sirnoboyo masih ada yang 

membuang sampah di aliran sungai ataupun membakar sampah khususnya 

sampah rumah tangga. Namun masyarakat mulai memiliki kesadaran akan 

pentinya lingkungan sejak adanya program desa tangguh bencana dengan cara 

tidak membuang sampah maupun limbah ke aliran sungai, baik itu sampah rumah 

tangga maupun samah industri.  

Kondisi lingkungan yang rawan banjir juga disebabkan oleh masih adanya 

saluran irigasi yang belum permanen dan mudah tersumbat, tanggul sungai yang 

belum permanen hanya berupa tumpukan karung tanah dan badan jalan yang 

belum di talud. Selain beberapa masalah tersebut penyebab banjir di Desa 

Sirnoboyo juga disebabkan oleh adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). 

Pembangunan JLS pada tahun 2014 tidak memperhatikan saluran air.  

4.1.7 Ancaman Bencana Desa Sirnoboyo 

Desa Sirnoboyo merupakan salah satu desa yang memiliki risiko ancaman 

bencana tinggi. Wilayah Desa Sirnoboyo juga merupakan desa yang dilewati oleh 

dua aliran sungai dan hanya berjarak 4 km dari pantai. Hal tersebut menyebabkan 

Desa Sirnoboyo menjadi desa yang rawan akan bencana banjir dan tsunami. 

1. Banjir 

 Berdasarkan sejarah terjadinya banjir di Desa Sirnoboyo telah terjadi sejak 

puluhan tahun yang lalu. Hal ini terjadi karena Desa Sirnoboyo memang dilewati 

2 aliran sungai yaitu sungai grindulu sebagai sungai terbesar di Pacitan dan anak 
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sungainya yaitu sungai jelok. Bencana Banjir di Desa Sirnoboyo merupakan 

ancaman bencana yang memiliki kategori tinggi. Sejak tahun 2006 banjir hampir 

setiap tahun melanda Desa Sirnoboyo terutama untuk dusun suruhan dan 

mendole. Hal tersebut diperparah dengan terjadinya banjir bandang yang terjadi 

pada November 2017 yang melanda seluruh kota di Pacitan. 

 Adapun penyebab bencana banjir yang terjadi yaitu salah satunya adanya 

perubahan iklim yang berakibat pada tingginya curah hujan sehingga 

menyebabkan banjir. Alih fungsi hutan juga menjadi salah satu penyebab banjir, 

karena seharusnya hutan menjadi daerah resapan air yang kini semakin berkurang. 

Selain itu banjir di Pacitan juga di sebabkan oleh adanya penyempitan lebar 

sungai, dimana seharusnya semakin ke hilir sungai harus semakin lebar. Namun 

ini terjadi terbalik di Pacitan hilir sungai terutama wilayah perkotaan semakin 

menyempit.  

 Selain beberapa penyebab di atas, banjir yang melanda Desa Sirnoboyo juga 

disebabkan oleh adanya aktifitas pembangunan infrastruktur yang tidak 

memperhatikan saluran air. Untuk Desa Sirnoboyo ada pembangunan jembatan 

Jalan Lintas Selatan (JLS) yang mana dalam pembangunanya kurang 

memperhatikan saluran pembuangan air hingga menyebabkan banjir di Dusun 

Krajan. Selain itu adanya pembangunan jembatan-jembatan kecil di atas saluran 

air menuju rumah-rumah warga juga menjadi penyebab terjadinya banjir, karena 

umunya tiang-tiang penyangga jembatan-jembatan kecil itu justru membendung 

air yang akhirnya air meluber ke daratan.  
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 Bencana banjir yang terjadi di Desa Sirnoboyo pada tahun 2017 merupakan 

bencana banjir terbesar yang pernah melanda wilayah Desa Sirnoboyo. 

Ketinggian air  mencapai 1,5 hingga 3 m, sehingga seluruh rumah di Desa 

Sirnoboyo terendam banjir. Banjir di Desa Sirnoboyo merupakan banjir terparah 

di Kecamatan Pacitan. Banjir yang melanda seluruh desa di Sirnoboyo 

mengharuskan warga untuk mengungsi, jumlah pengungsi yang ada di Masjid 

Sirnoboyo sekitar 51 orang, pengungsi di posko pengungsian sekitar 65 orang, 

sedangkan masih banyak warga Desa Sirnoboyo yang mengungsi ke rumah-

rumah warga lain yang memiliki gedung 2 lantai. 

 Selain mengharuskan warga mengungsi, banjir yang terjadi tentu 

menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian. Dari banjir tersebut tidak ada 

rumah warga yang hilang terbawa arus air, hanya saja mengalami kerusakan. 

Kerusakan yang terjadi tidak hanya bangunan fisik rumah tetapi juga barang-

barang elektornik seperti televisi, kulkas, penanak nasi serta kendaraan yaitu 

sepeda motor dan mobil. Kerusakan bangunan rumah memang tidak dialami 

seluruh warga Desa Sirnoboyo, namun kerusakan alat-alat rumah tangga dialami 

semua warga. 

  Kerusakan akibat banjir tidak hanya berdampak pada pemukiman warga 

tetapi juga area pertanian, seluruh lahan pertanian warga terendam banjir yakni 

sekitar 25 ha yang mengakibatkan kerugian sekitar 175 juta. Hal ini karena tidak 

semua lahan pertanian warga mengalami rusak berat, karena ada lahan-lahan 

pertanian yang belum ditanami dan juga masih ada tanaman yang bisa 

diselamatkan meskipun tetap mengalami kerusakan. 
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 Kerugian akibat bencana lainya yaitu dalam bidang penangkapan ikan. 

Meskipun Desa Sirnoboyo tidak memeiliki pantai/laut tetapi, masyarakat Desa 

Sirnoboyo terdapat sekitar 175 orang yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan 

Desa Sirnoboyo melaut melalui pantai pancer door yang terhalang satu desa yaitu 

Desa Kembang. Kerugian untuk nelayan Sirnoboyo cukup besar dibandingkan 

pertanian, karena kerugian nelayan mencakup 3 hal yaitu kerugian perahu, mesin 

dan alat tangkap. Banjir yang terjadi pada november 2017 merupakan banjir dan 

juga dibarengi dengan rob atau naiknya air laut ke permukaan/daratan yang 

otomatis menghantam pinggiran pantai. 

  Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Pcitan terdapat 34 perahu 

senilai 510 juta, 34 mesin senilai 516 juta dan 340 alat tangkap senilai 340 juta 

dalam kondisi rusak parah. Sedangkan asuransi yang dimiliki oleh masyrakat 

Desa Sirnoboyo hanya memberikan jaminan jiwa dan keselamatan. Sedangkan 

untuk kerusakan perahu dan peralatanya ditanggung oleh masing-masing pemilik. 

Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten pacitan sedang mengupayakan untuk 

mendapatkan bantuan bagi nelayan.  

 Kerugian lainya akibat banjir Desa Sirnoboyo yaitu terkait siswa sekolah. 

Terdapat 3 bangunan Sekolah dasar yang fasilitasnya rusak akibat banjir yaitu 

SDN 3 Sirnoboyo, SDN 1 Sirnoboyo dan SND 1 Sirnoboyo. Tidak hanya fasilitas 

yang rusak tetapi kondisi siswa yang juga mengaami musibah banjir. Siswa 

sekolah banyak yang kehilangan peralatan dan perlengkapan sekolahnya seperti 

buku, seragam, tas dan sepatu.
41

 Untuk  SDN 3 Sirnoboyo  terdapat sekitar 75 

siswa, SDN 1 Sirnoboyo  berjumlah 156 siswa, dan SND 1 Sirnoboyo berjumlah 

                                                           
41

 Berdasarkan observasi penulis pada 10 Desember 2017 
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84 siswa yang peralatan dan perlngkapan sekolahnya hilang dan rusak. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa  adanya beberapa peyebab, kerusakan dan 

kerugian akibat bencana banjir yang terjadi pada tahun 2017 di Desa Sirnoboyo, 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko 

bencana banjir Desa Sirnoboyo termasuk dalam kategori tinggi. 

2. Tsunami  

 Wilayah Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Kabupaten yang berada 

di pesisir selatan pulau jawa yang memiliki indeks risiko tsunami. Wilayah 

Kabupaten Pacitan juga berbatasan langsung dengan pantai Samudra Hindia 

sehingga memiliki risiko bencana tsunami. Salah satu kecamatan yang memiliki 

indeks risiko tsunami tinggi yaitu Kecamatan Pacitan yang didalamnya terdapat 

pula Desa Sirnoboyo. Selain bencana banjir, Tsunami merupakan salah satu 

ancaman bencana Desa Sirnoboyo. Meskipun belum pernah dilanda bencana 

tsunami, namun Desa Sirnoboyo merupakan desa yang dekat dengan pantai yaitu 

pantai pancer door, kurang lebih berjarak 4 km dari desa. Dengan demikian Desa 

Sirnoboyo harus memiliki kesiapan tinggi untuk menhadapi bencana tsunami jika 

suatu waktu terjadi 
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BAB IV 

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 

4.1 Desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan 

4.1.1 Deskripsi Wilayah 

Desa Sirnoboyo merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Pacitan, 

Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Desa Sirnoboyo juga merupakan salah 

satu dari sembilan desa yang berada di wilayah perkotaan Kabupaten Pacitan. Hal 

tersebut terlihat dari dekatnya jarak antara Desa Sirnoboyo dengan kantor 

pemerintahan Kabupaten Pacitan yang hanya berjarak 2,25 km atau memerlukan 

waktu enam menit. Sedangkan jarak Desa Sirnoboyo dengan Kantor Kecamatan 

Pacitan sekitar 3,5 km atau memerlukan waktu 10 menit. Selain dekat dengan 

pusat pemerintahan Desa Sirnoboyo juga dekat dengan fasilitas umum seperti 

Rumah Sakit, Sekolah, Bank, Kantor Kepolisian, Pasar Tradisional serta pusat 

perbelanjaan lainya.    

a. Luas wilayah Desa Sirnoboyo  : 163.192 Ha 

b. Batas Wilayah Desa Sirnoboyo 

 Sebelah Utara  : Desa Arjowinangun 

 Sebelah Timur  : Desa Sukoharjo dan Desa Kayen 

 Sebelah Selatan  : Desa Kembang 

 Sebelah Barat  : Kelurahan Baleharjo 
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c. Kondisi Geografis dan Topografis 

 Ketinggian dari permukaan laut : 4-5 meter 

 Banyaknya curah hujan   2,478 mm/tahun 

 Topografi desa   : Dataran Rendah 

 Suhu udara rata-rata   : 22,6-32,1°C 

d. Jumlah dan Nama Dusun 

 Dusun Ngemplak/RW 01 terdiri dari 7 RT 

 Dusun Suruhan/RW 02 terdiri dari 6 RT 

 Dusun Mendole/RW 03 terdiri dari 3 RT 

 Dusun Krajan/RW 04 terdiri dari  6 RT 

e. Sejarah Desa Sirnoboyo 

Sejarah Desa Sirnooyo sebagaimana yang ditulis dalam buku mengenai Pacitan 

dan perkembanganya serta menurut cerita legenda rakyat yang dikisahkan sesepuh 

Desa Sirnoboyo. Pada dasarnya Pacitan dulunya merupakan penganut agama 

Hindu Budha sebelum adanya seorang Kyai Ageng Petung masuk ke daerah 

Pacitan dan membawa ajaran agama Islam. Beliaulah yang membuka suatu hutan 

di Pacitan bersama Syeh Magribi dan menamakan daerah tersebut desa Unduhan, 

yang saat ini di namai Desa Sirnoboyo.
40

 

                                                           
40

 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Sirnoboyo, Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2018 Hlm. 12 
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4.1.2 Kependudukan 

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Pagersari, jumlah penduduk 

mencapai 4.381 jiwa. Jumlah penduduk Desa Sirnoboyo jika dirinci terdiri dari 

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.182 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 2.199 jiwa. Penduduk Desa Sirnoboyo terdiri dari 1.375 kepala 

keluarga. Masyarakat Desa Sirnoboyo tersebar di empat Dusun yaitu Dusun 

Krajan, Dusun Suruhan, Dusun Ngemplak dan Dusun Mendole. Berikut ini 

merupakan tabel jumlah penduduk Desa Sirnoboyo berdasarkan usia, berdasarkan 

tabel dibawah ini menunjukkan bahwa Desa Sirnoboyo memiliki potensi angkatan 

kerja mencapai 1.966 jiwa. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Desa Sirnoboyo berdasarkan Usia. 

No Usia Jumlah 

1 0-6 327 

2 7-12 405 

3 13-18 396 

4 19-24 371 

5 25-55 1.966 

6 56-79 810 

7 80 keatas 52 

Jumlah 4.327 
     Sumber : Data Kependudukan Desa Sirnoboyo 

 

4.1.3 Aparatur 

Aparat pemerintah Desa Sirnoboyo dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Arifin 

SE dan Badan Permusyawaratan Desa Sirnobyo. Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, pemerintah desa Sirnoboyo dibantu oleh LPMD (Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa) Desa Sirnoboyo serta diawasi oleh Badan 
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Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sirnoboyo. Adapun struktur dan susunan 

organisasi Pemerintah Desa Sirnoboyo sebagai berikut. 

Bagan 4.1  

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sirnoboyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Profil Desa Sirnoboyo Tahun 2015 
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Adapun nama-nama pejabat Pemerintah Desa Sirnoboyo dinyatakan 

kedalam tabel seperti berikut: 

Tabel 4.2 

Nama Pejabat Pemerintah Desa Sirnoboyo 

No. Nama Jabatan 

1 Arifin, SE Kepala Desa 

2 Eko Haryono Sekertaris Desa 

3 Kamim Tarmudi Kaur Bendahara 

4 Harun Maskuri Kaur Pembangunan 

5 Sumardi Kaur Kesra 

6 Imam Subakir Pelaksana Teknis 

7 Muhamad Basori Pelaksana Teknis 

8 Moh. Khoiri Kepala Dusun Krajan 

9 Triyono Kepala Dusun Suruhan 

10 Muhroji Kepala Dusun Mendole 

11 Misri Kepala Dusun Ngemplak 

 Sumber : Profil Desa Sirnoboyo Tahun 2015 

4.1.4 Sarana dan Prasarana Desa 

 Desa Sirnoboyo sebagai desa yang berada dikawasan perkotaan yang 

tentunya memiliki sarana dan prasarana yang dinilai memadai. Pemerintah desa 

dan masyarakat Desa Sirnoboyo memanfaatkan Dana Desa dengan sebaik-

baiknya yang digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik.  Untuk 

pembangunan infrastruktur fisik pemerintah desa melakukan pembangunan jalan 

desa, irigasi dan pemeliharaan jalan kabupaten. Pembangunan infrastruktur guna 

menunjang masyarakat desa dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun 

melakukan kegiatan ekonomi. 

Dalam rangka pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Sirnoboyo 

juga melakukan perbaikan prasarana pemerintahan yaitu rehab kantor Desa 

Sirnoboyo dan rehab gedung pertemuan. Hal ini dilakukan karena kondisi gedung  

dan kantor desa mengkhawatirkan dan mengalami kerusakan seperti retak. 
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Perbaikan sarana pemerintahan juga untuk menunjang pelayanan publik kepada 

masyarakat dan kegiatan masyarakat lainya. Untuk rekab gedung dan kantor desa 

menggunakan dana bantuan dari pemerintah, swadaya masyarakat dan kas desa. 

Selain pembangunan fisik pemerintah desa juga melakukan pembangunan 

non fisik seperti mengupayakan peningkatan kesehatan, pendidikan dan 

pemberdayaan masyarakat. Untuk peningkatan kesehatan Desa Sirnoboyo saat ini 

telah tersedia 4 unit Posyandu balita dan manula yang terdapat di 4 dusun yaitu 

Dusun Krajan, Mendole, Suruhan dan Ngemplak. Untuk tenaga kesehatan aktif di 

Desa Sirnoboyo terdapat 2 Bidan dan 1 dokter. Selain itu terdapat 1 tempat 

praktik dokter, 2 apotik dan 1 balai pengobatan swasta. 

Untuk sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sirnoboyo terdapat 1 

PAUD (Pendidikan Usia Dini), 3 TK (Taman Kanak-Kanak), dan 3 SD (Sekolah 

Dasar). Kondisi sekolah dinilai sudah layak untuk digunakan dalam kegiatan 

pendidikan anak-anak desa Sirnoboyo. Selain itu untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran siswa di Desa Sirnoboyo juga terdapat perpustakaan desa. 

Perpustakaan desa sirnoboyo dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa, pelajar 

maupun komunitas untuk belajar serta berdiskusi. Perpustakaan desa juga 

dilengkapi dengan adanya taman yang dapat digunakan oleh anak-anak PAUD 

dan TK untuk bermain dan belajar. 

4.1.5 Kondisi Ekonomi 

 Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sirnoboyo dapat dilihat dari potensi 

sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya. Untuk 

potensi sumber daya alam Desa Sirnoboyo berupa lahan pertanian, perkebunan, 
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peternakan dan perikanan berupa tambak ikan. Potensi sumber daya alam Desa 

Siroboyo memang sangat beragam untuk lahan pertanian didominasi oleh 

persawahan atau padi, hasil lainya yaitu berupa kacang kedelai, jagung dan ubi 

kayu. Untuk perkebunan berupa hasil buah-buahan yaitu rambutan, mangga dan 

pepaya. Untuk peternakan masyarakat Sirnoboyo umumnya memlihara hewan 

ternak berupa sapi, kambing dan itik. Sedangkan bidang perikanan, banyak 

masyarakat khususnya Dusun Suruhan berprofesi sebagai nelayan. di Desa 

Sirnoboyo juga terdapat usaha tambak ikan. 

   Selain memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi, masyarakat Desa Sirnoboyo juga mulai berinovasi khususnya 

dalam pengembangan usaha dan industri rumahan. Untuk bidang usaha banyak 

masyarakat sirnoboyo membuka usaha sendiri seperti pedagang, usaha budidaya 

ikan, laundy, bengkel dan rumah makan. Sedangkan untuk industri rumahan yaitu 

membuat produk-produk makanan ringan seperti keripik, kerupuk dan sale pisang. 

Usaha lain yaitu mengolah hasil ikan menjadi produk olahan ikan, seperti hasil 

olahan ikan tuna yang diproduksi menjadi abon tuna. Olahan hasil laut lainya 

yaitu terasi udang yang dipasarkan hingga luar Jawa Timur. 

4.1.6 Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan desa sirnoboyo rentan dengan adanya bencana yaitu 

banjir karena letak geografis Desa Sirnoboyo sangat rendah. Posisi Desa 

Sirnoboyo berada di bibir sungai yaitu sungai Grindulu, serta dilewati anak 

sungainya yaitu sungai jelok, hal tersebut menjadikan Sirnoboyo menjadi kawasan 

yang produktif untuk budidaya pertanian sekaligus menjadi rawan banjir. Dengan 
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kondisi lingkungan yang rawan banjir, tidak semua masyarakat turut mendukung 

adanya pengurangan resiko bencana maupun pencegahan bencana. Pentingnya 

menjaga lingkungan,  sebagian masyarakat Desa Sirnoboyo masih ada yang 

membuang sampah di aliran sungai ataupun membakar sampah khususnya 

sampah rumah tangga. Namun masyarakat mulai memiliki kesadaran akan 

pentinya lingkungan sejak adanya program desa tangguh bencana dengan cara 

tidak membuang sampah maupun limbah ke aliran sungai, baik itu sampah rumah 

tangga maupun samah industri.  

Kondisi lingkungan yang rawan banjir juga disebabkan oleh masih adanya 

saluran irigasi yang belum permanen dan mudah tersumbat, tanggul sungai yang 

belum permanen hanya berupa tumpukan karung tanah dan badan jalan yang 

belum di talud. Selain beberapa masalah tersebut penyebab banjir di Desa 

Sirnoboyo juga disebabkan oleh adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). 

Pembangunan JLS pada tahun 2014 tidak memperhatikan saluran air.  

4.1.7 Ancaman Bencana Desa Sirnoboyo 

Desa Sirnoboyo merupakan salah satu desa yang memiliki risiko ancaman 

bencana tinggi. Wilayah Desa Sirnoboyo juga merupakan desa yang dilewati oleh 

dua aliran sungai dan hanya berjarak 4 km dari pantai. Hal tersebut menyebabkan 

Desa Sirnoboyo menjadi desa yang rawan akan bencana banjir dan tsunami. 

1. Banjir 

 Berdasarkan sejarah terjadinya banjir di Desa Sirnoboyo telah terjadi sejak 

puluhan tahun yang lalu. Hal ini terjadi karena Desa Sirnoboyo memang dilewati 

2 aliran sungai yaitu sungai grindulu sebagai sungai terbesar di Pacitan dan anak 
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sungainya yaitu sungai jelok. Bencana Banjir di Desa Sirnoboyo merupakan 

ancaman bencana yang memiliki kategori tinggi. Sejak tahun 2006 banjir hampir 

setiap tahun melanda Desa Sirnoboyo terutama untuk dusun suruhan dan 

mendole. Hal tersebut diperparah dengan terjadinya banjir bandang yang terjadi 

pada November 2017 yang melanda seluruh kota di Pacitan. 

 Adapun penyebab bencana banjir yang terjadi yaitu salah satunya adanya 

perubahan iklim yang berakibat pada tingginya curah hujan sehingga 

menyebabkan banjir. Alih fungsi hutan juga menjadi salah satu penyebab banjir, 

karena seharusnya hutan menjadi daerah resapan air yang kini semakin berkurang. 

Selain itu banjir di Pacitan juga di sebabkan oleh adanya penyempitan lebar 

sungai, dimana seharusnya semakin ke hilir sungai harus semakin lebar. Namun 

ini terjadi terbalik di Pacitan hilir sungai terutama wilayah perkotaan semakin 

menyempit.  

 Selain beberapa penyebab di atas, banjir yang melanda Desa Sirnoboyo juga 

disebabkan oleh adanya aktifitas pembangunan infrastruktur yang tidak 

memperhatikan saluran air. Untuk Desa Sirnoboyo ada pembangunan jembatan 

Jalan Lintas Selatan (JLS) yang mana dalam pembangunanya kurang 

memperhatikan saluran pembuangan air hingga menyebabkan banjir di Dusun 

Krajan. Selain itu adanya pembangunan jembatan-jembatan kecil di atas saluran 

air menuju rumah-rumah warga juga menjadi penyebab terjadinya banjir, karena 

umunya tiang-tiang penyangga jembatan-jembatan kecil itu justru membendung 

air yang akhirnya air meluber ke daratan.  



53 
 

 
 

 Bencana banjir yang terjadi di Desa Sirnoboyo pada tahun 2017 merupakan 

bencana banjir terbesar yang pernah melanda wilayah Desa Sirnoboyo. 

Ketinggian air  mencapai 1,5 hingga 3 m, sehingga seluruh rumah di Desa 

Sirnoboyo terendam banjir. Banjir di Desa Sirnoboyo merupakan banjir terparah 

di Kecamatan Pacitan. Banjir yang melanda seluruh desa di Sirnoboyo 

mengharuskan warga untuk mengungsi, jumlah pengungsi yang ada di Masjid 

Sirnoboyo sekitar 51 orang, pengungsi di posko pengungsian sekitar 65 orang, 

sedangkan masih banyak warga Desa Sirnoboyo yang mengungsi ke rumah-

rumah warga lain yang memiliki gedung 2 lantai. 

 Selain mengharuskan warga mengungsi, banjir yang terjadi tentu 

menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian. Dari banjir tersebut tidak ada 

rumah warga yang hilang terbawa arus air, hanya saja mengalami kerusakan. 

Kerusakan yang terjadi tidak hanya bangunan fisik rumah tetapi juga barang-

barang elektornik seperti televisi, kulkas, penanak nasi serta kendaraan yaitu 

sepeda motor dan mobil. Kerusakan bangunan rumah memang tidak dialami 

seluruh warga Desa Sirnoboyo, namun kerusakan alat-alat rumah tangga dialami 

semua warga. 

  Kerusakan akibat banjir tidak hanya berdampak pada pemukiman warga 

tetapi juga area pertanian, seluruh lahan pertanian warga terendam banjir yakni 

sekitar 25 ha yang mengakibatkan kerugian sekitar 175 juta. Hal ini karena tidak 

semua lahan pertanian warga mengalami rusak berat, karena ada lahan-lahan 

pertanian yang belum ditanami dan juga masih ada tanaman yang bisa 

diselamatkan meskipun tetap mengalami kerusakan. 
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 Kerugian akibat bencana lainya yaitu dalam bidang penangkapan ikan. 

Meskipun Desa Sirnoboyo tidak memeiliki pantai/laut tetapi, masyarakat Desa 

Sirnoboyo terdapat sekitar 175 orang yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan 

Desa Sirnoboyo melaut melalui pantai pancer door yang terhalang satu desa yaitu 

Desa Kembang. Kerugian untuk nelayan Sirnoboyo cukup besar dibandingkan 

pertanian, karena kerugian nelayan mencakup 3 hal yaitu kerugian perahu, mesin 

dan alat tangkap. Banjir yang terjadi pada november 2017 merupakan banjir dan 

juga dibarengi dengan rob atau naiknya air laut ke permukaan/daratan yang 

otomatis menghantam pinggiran pantai. 

  Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Pcitan terdapat 34 perahu 

senilai 510 juta, 34 mesin senilai 516 juta dan 340 alat tangkap senilai 340 juta 

dalam kondisi rusak parah. Sedangkan asuransi yang dimiliki oleh masyrakat 

Desa Sirnoboyo hanya memberikan jaminan jiwa dan keselamatan. Sedangkan 

untuk kerusakan perahu dan peralatanya ditanggung oleh masing-masing pemilik. 

Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten pacitan sedang mengupayakan untuk 

mendapatkan bantuan bagi nelayan.  

 Kerugian lainya akibat banjir Desa Sirnoboyo yaitu terkait siswa sekolah. 

Terdapat 3 bangunan Sekolah dasar yang fasilitasnya rusak akibat banjir yaitu 

SDN 3 Sirnoboyo, SDN 1 Sirnoboyo dan SND 1 Sirnoboyo. Tidak hanya fasilitas 

yang rusak tetapi kondisi siswa yang juga mengaami musibah banjir. Siswa 

sekolah banyak yang kehilangan peralatan dan perlengkapan sekolahnya seperti 

buku, seragam, tas dan sepatu.
41

 Untuk  SDN 3 Sirnoboyo  terdapat sekitar 75 

siswa, SDN 1 Sirnoboyo  berjumlah 156 siswa, dan SND 1 Sirnoboyo berjumlah 

                                                           
41

 Berdasarkan observasi penulis pada 10 Desember 2017 
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84 siswa yang peralatan dan perlngkapan sekolahnya hilang dan rusak. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa  adanya beberapa peyebab, kerusakan dan 

kerugian akibat bencana banjir yang terjadi pada tahun 2017 di Desa Sirnoboyo, 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko 

bencana banjir Desa Sirnoboyo termasuk dalam kategori tinggi. 

2. Tsunami  

 Wilayah Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Kabupaten yang berada 

di pesisir selatan pulau jawa yang memiliki indeks risiko tsunami. Wilayah 

Kabupaten Pacitan juga berbatasan langsung dengan pantai Samudra Hindia 

sehingga memiliki risiko bencana tsunami. Salah satu kecamatan yang memiliki 

indeks risiko tsunami tinggi yaitu Kecamatan Pacitan yang didalamnya terdapat 

pula Desa Sirnoboyo. Selain bencana banjir, Tsunami merupakan salah satu 

ancaman bencana Desa Sirnoboyo. Meskipun belum pernah dilanda bencana 

tsunami, namun Desa Sirnoboyo merupakan desa yang dekat dengan pantai yaitu 

pantai pancer door, kurang lebih berjarak 4 km dari desa. Dengan demikian Desa 

Sirnoboyo harus memiliki kesiapan tinggi untuk menhadapi bencana tsunami jika 

suatu waktu terjadi 
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BAB V 

EFEKTIVITAS PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DI DESA 

SIRNOBOYO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN 

 Secara detail  pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang telah 

dijelaskan pada bab pertama, yaitu terkait efektivitas program desa tangguh 

bencana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program desa tangguh 

bencana di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Efektivitas 

desa tangguh bencana dianalisis menggunakan teori efektivitas yang di 

kemukakan oleh Lubis dan Huseini, sedangkan faktor yang mempengaruhi 

efektivitas program desa tangguh bencana dianalisis berdasarkan teori efektivitas 

milik Richard M. Steers. 

5.1 Pendekatan Sumber 

Pendekatan sumber yang dikemukakan oleh Lubis dan Huseini yakni pendekatan 

yang mencoba mengetahui efektivitas mulai dari input. Pendekatan Sumber untuk 

mengukur efektivitas berdasarkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

5.1.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam konteks Program Desa Tangguh Bencana, sumber daya 

manusia menjadi unsur yang penting karena konsep desa tangguh bencana sendiri 
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merupakan konsep penanggulangan bencana yang berbasis pada masyarakat. 

Menyiapkan sumber daya manusia untuk mencapai efektivitas program desa 

tangguh bencana di Desa Sirnoboyo terdiri dari 5 aktor yaitu BPBD Kabupaten 

Pacitan, fasilitator desa tangguh bencana, forum prb, relawan desa tangguh 

bencana dan masyarakat Desa Sirnoboyo. Masing-masing aktor tersebut saling 

bekerja sama dan berkoordinasi guna mencapai tujuan desa tangguh bencana. 

Berikur ini merupakan masing-masing sumberdaya manusia yang terlibat dalam 

program desa tangguh bencana. 

1. BPBD Kabupaten Pacitan  

Untuk sektor pemerintah BPBD merupakan lembaga yang langsung 

berkoordinasi dengan desa terkait kebencanaan. Dalam program desa tangguh 

bencana di Desa Sirnoboyo BPBD ialah lembaga yang memberikan pelatihan baik 

itu sosialisasi, edukasi dan simulasi bencana yang diberikan kepada perangkat 

desa  dan seluruh masyarakat Desa Sirnoboyo. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan dari Ibu Diannita Agustinawati selaku Kasi Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan BPBD Kab. Pacitan sebagai berikut : 

“Pembentukan program Desa tangguh bencana di pacitan itu baru mulai 

ada tahun 2012, sebelum pembentukan destana itu kita BPBD Pacitan 

melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat daerah rawan 

bencana, ada 4 desa yang kita berikan sosialisasi ada desa kembang, 

sirnoboyo, dan sidoharjo untuk di wilayah kecamatan pacitan, dan desa 

watukarung di pringkuku. Yang kita harapkan dari adanya sosialisasi 

kebencanaan itu supaya masyarakat tau apa apa saja yang harus dilakukan 

sebelum terjadi bencana.”
42

 

 Sosialisasi kebencanaan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan 

untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam program desa tangguh bencana. 

                                                           
42

 Wawancara dengan Ibu Diannita Agustinawati. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD 

Kab. Pacitan. Pada 14 Desember 2017 Pukul 10.57 
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Sosialisasi kebencanaan ini merupakan salah satu dalam kegiatan pra bencana. 

Kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan terhadap masyarakat Desa 

Sirnoboyo sebagai salah satu kawasan yang rawan bencana banjir, tujuan 

sosialisasi dan edukasi tersebut agar masyarakat mengetahui langkah-langkah apa 

saja yang harus dilakukan jika suatu saat terjadi bencana. Berdasarkan sosialisasi 

dan edukasi yang dilakukan BPBD, tidak semua masyarakat Desa Sirnoboyo ikut 

berpartisipasi tetapi  hanya perwakilan dari beberapa warga untuk mengikuti 

sosialisasi dan eduksai, akan tetapi perangkat desa diwajibkan untuk mengikuti. 

Untuk perangkat desa diwajibkan mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi, 

harapanya agar para perangkat desa tersebut dapat memberikan materi yang 

diperoleh kepada warganya.  

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan 

merupakan lembaga pemerintah yang turut memfasilitasi program desa tangguh 

bencana di tingkat kabupaten. Adapun tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pacitan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap 

program, administrasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana 

aparatur. 

2. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam 

kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana. BPBD Kab. Pacitan 

melaksanakan peningkatan pelatihan tangga darurat bencana, dimana 

telah menghasilkan tenaga terdidik penanggulangan bencana sebanyak 

60 orang dalam menghadapi tanggap darurat. Selain itu BPBD telah 

melaksanakan peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat (TRC), yang telah 
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mnghasilkan 21 Tim Reaksi Cepat yang berkwalitas guna menangani 

beberapa kejadian kebencanaan secara cepat dan akurat dibeberapa 

wilayah Kabupaten Pacitan. 

3. Melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien 

secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh. BPBD telah 

melaksanakan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana, ini bertujuan 

agar terbinanya kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dalam 

penanggulangan bencana. 

4. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan dan pemulihan. 

BPBD Kab. Pacitan ialah lembaga yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terkait penanggulangan bencana. Selain tugas dan fungsi di atas 

BPBD Kabupaten Pacitan juga membagi tugas dan fungsinya menjadi 3 bagian 

yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.  

1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana 

Pelayanan penanganan pra/sebelum terjadinya bencana yang meliputi 

kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat 

meliputi : 

 

a. Peningkatan akses komunikasi dan pengembangan sistem peringatan 

dini. Peningkatan akses komunikasi dan pengembangan sistem 

peringatan dini telah menghasilkan sirine peringatan dini (FEWS & 

LEWS) di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari dan Desa Wonosidi 
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Kecamatan Tulakan pada tahun 2017 untuk menghasilkan informasi yang 

cepat kemungkinan akan terjadi bencana. 

b. Pendataan dan pemetaan wilayah risiko bencana. Pada tahun 2017 telah 

tersedia data untuk mempercepat kegiatan evakuasi jika terjadi bencana 

dalam wilayah risiko bencana Zona Kuning di 3 wilayah di Kabupaten 

Pacitan yaitu Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tegalombo dan 

Kecamatan Nawangan. 

c. Sosialisasi penanggulangan bencana.  

Sosialisasi penanggulangan bencana ditujukan untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan cepat tanggap dan bertindak benar dalam 

penanggulangan bencana. Sosialisasi penanggulangan bencana tahun 

2017 dilakukan di 5 wilayah yaitu Kecamatan Sudimoro, Kecamatan 

Ngadirojo, Desa Sidoharjo tepatnya di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri (MIN) Sidoharjo Kecamatan Pacitan, Desa Sirnoboyo, dan Desa 

Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. BPBD terus melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana seperti 

halnya yang dilakukan pada Maret 2017, sosialisasi BPBD melaukan 

sosialisasi bersama Forum MUSPIKA di Kecamatan Ngadirojo dan 

Kecamatan Sudimoro. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 100 peserta dari 

elemen masyarakat se Kecamatan Ngadirojo dan Kecamatan Sudimoro. 

Sosialisasi tersebut dilakukan dengan empat narasumber yaitu Ratna 

Budiono dari BPBD Kabupaten Pacitan, DRS. Sanyoto MM Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Pacitan, Diana Rendrarini 
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ST, MT selaku akademisi dan Hanggono Suryo Wiboyo Kepala Desa 

Sidomulyo. 

Kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana juga dilakukan di 

Sekolah MIN Sidoharjo pada Juli 2017. Kegiatan ini diawali dengan 

sosialisasi penanggulangan bencana khususnya tanggap bencana gempa 

bumi yang berpotensi tsunami dengan pemateri yaitu Kepala seksi 

pencegahan dan kesiapsiagaan Diannita Agustinawati. Sosialisasi juga 

dilakukan di Desa Sirnoboyo pada Februari 2017 bertepatan dengan 

acara festival sungai yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sirnoboyo. 

Dalam sosialisasi di Desa Sirnoboyo Kepala BPBD Kab. Pacitan yaitu 

Tri Mudjiharto  menjadi pembicara. Selain itu sosialisasi penaggulangan 

bencana juga dilakukan di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan Kab. 

Pacitan. BPBD melakukan sosialisasi bersama mahasiswa Universitas 

Negeri Surakarta (UNS) terkait dampak bencana alam. Kegiatas 

sosialisasi dilaksanakan pada Januari 2017 di Kantor Desa Bungur , 

Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan yang hadiri oleh Kepala Desa Bungur, 

Koramil Bungur dan Masyrakat Desa Bungur.  

d. Pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan 

bencana.  

2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat 

Pelayanan penanganan tanggap darurat pada saat terjadi bencana 

yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistik melalui kegiatan : 

a. Pencarian 
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b. Pertolongan melaksanaan pertolongan mesdis 

c. Evakuasi 

d. Logistik dan dapur umum 

3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pelayanan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi dilaksanakan 

setelah terjadinya bencana yang meliputi : 

a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi 

b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan iyang ditimbulkan 

c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi 

d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
43

 

Salah satu tugas atau wewenang BPBD Kabupaten Pacitan ialah 

melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam 

kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana. Untuk melaksanakan tugas ini 

pada tahun 2017 BPBD Kab. Pacitan telah melaksanakan tugasnya. Tugas ini 

salah satu sasaranya yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana. Hal ini terlihat dari satu indikator yaitu program 

desa/kelurahan tangguh bencana yang dilaksanakan melalui empat kegiatan yaitu : 

1. Pembentukan desa tangguh bencana 

2. Sosialisasi penanggulangan bencana 

3. Pendataan dan pemetaan wilayah risiko bencana 

4. Operasional posko penanggulangan bencana 

                                                           
43

 www.bpbd.pacitankab.go.id Diakses pada 20 April 2018 Pukul 23.21 WIB 
  

http://www.bpbd.pacitankab.go.id/


63 
 

 
 

Berdasarkan empat kegiatan program desa tangguh bencana yang 

dilaksanakan oleh BPBD Kab. Pacitan, kegiatan yang dilaksanakan di Desa 

Sirnoboyo yaitu terkait sosialisasi penanggulangan bencana. Sosialisasi 

penanggulangan bencana dilakukan pada Februari 2017 guna menambah 

pengetahuan dan wawasan cepat tanggap dalam penanggulangan bencana.  

Adapun dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kab. Pacitan pada saat terjadi 

bencana pada November tahun 2017 sebagai salah satu lembaga yang berperan 

dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Sirnoboyo. Salah satu peranya 

yang terlihat yaitu dengan memberikan bantuan pinjam pakai alat sarana dan 

prasarana evakuasi banjir dan memberikan bantuan logistik berupa bahan baku 

masakan serta posko pengungsian. 

2. Fasilitator Desa Tangguh Bencana 

Dalam menyiapkan sumber daya manusia selain ada sosialisasi dan 

edukasi, ada juga  fasilitator desa tangguh bencana. Fasilitator desa merupakan 

pendamping masyarakat desa dalam mengidentifikasi ancaman bencana, 

kerentanan bencana, menyiapkan kapasitas sumberdaya manusia, menyusun 

dokumen penanggulangan bencana, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak lain 

dalam hal penanggulangan bencana. Berdasarkan pernyataan dari Arifin sebagai 

berikut : 

“untuk menyiapkan sumber daya manusia, yang pertama jelas harus ada 

sosialisasi dulu, di Sirnoboyo awal pembentukan destana BPBD yang 

melakukan sosialisasi. Setelah itu baru ada fasilitator desa tangguh 

bencana, fasilitator itu disekolahkan dulu di jakarta untuk ikut pelatihan 

terkait kebencanaan, selanjutnya fasilitator terjun ke desa untuk 

melakukan sosialisasi lagi, nah baru kita bentuk forum pengurangan 
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bencana untuk di tingkat desa sama bentuk relawan-relawan yang berasal 

dari masyarakat desa.”
44

 

Fasilitator desa tangguh bencana juga merupakan hal yang penting dalam 

program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo. Oleh karena itu, Fasilitator 

Desa Tangguh Bencana  diwajibkan  untuk  mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta. 

Pelatihan ini bertujuan agar fasilitator memiliki kemampuan dalam proses 

pendampingan masyarakat. Fasilitator desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

yaitu Arifin sekaligus sebagai Kepala Desa Sirnoboyo. Pada awal pembentukan 

desa tangguh bencana harus ada fasilitator desa tangguh bencana, karena program 

desa tangguh bencana merupakan program baru sehingga fasilitator berasal dari 

desa itu sendiri. Untuk Desa Sirnoboyo fasilitator diajukan oleh masyarakat yang 

kemudian disetujui oleh BPBD Kab. Pacitan.  

Pemilihan fasilitator desa saat ini berbeda dengan dari tahun 2012, saat ini 

fasilitator desa tangguh bencana dilakukan langsung oleh BNPB. Pemilihan 

fasilitator dilakukan dengan metode  open recruitment yang nantinya fasilitator 

siap ditempatkan diseluruh desa disetiap daerah rawan bencana. Berikut ini 

merupakan kriteria utama sebagai fasilitator desa tangguh bencana yang telah 

ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

1. Memiliki pengalaman dalam bidang sosial kemasyarakatan terutama 

dalam bidang pemberdayaan/pendampingan masyarakat, teknik 

fasilitasi/partisipatori di bidang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 

2. Harus memahami peraturan perundang-undangan di bidang 

kebencanaan antara lain : 

a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan PB 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta 

Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah 

Dalam PB 

d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 

f. Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan 

BPBD 

g. Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 

3. Minimal jenjang pendidikan S1 

4. Tergabung dalam LSM/organisasi nasional/internasional 

5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
45

 

Fasilitator desa tangguh bencana bertujuan untuk melakukan fasilitasi dan 

pendampingan penyusunan dokumen perencanaan untuk pencapaian indikator-

indikator desa tangguh. Tugas dan peran fasilitator desa tangguh bencana yaitu 

antara lain : 

1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat desa 

dalam mengidentifikasi ancaman, kerentanan srta kapasitas mereka 

untuk menghadapi bencana 

2. Melaukan fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam 

menyusun dokumen penanggulangan bencana 

3. Melakukan fasilitasi dan pendampingan untuk berkoordinasi dengan 

para pihak dalam rangka internalisasi dokumen penanggulangan 

bencana dalam rencana pembangunan desa.
46

 

 Fasilitator dalam melaksanakan program desa tangguh bencana harus 

bekerjasama dengan masyarakat, karena program desa tangguh bencana 
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 http://www.bnpb.go.id/fasilitator-desa-tangguh-bencana Diakses pada  1 Juni  2018 pukul 04.55 
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 http://www.bnpb.go.id/fasilitator-desa-tangguh-bencana Diakses pada  25 Maret  2018 pukul 15. 
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merupakan program yang melibatkan  masyarakat dan pihak-pihak lain. Dalam 

hal ini fasilitator juga sebagai jembatan agar pendapat semua pihak dihargai dan 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bersama. Fasilitator desa 

tangguh bencana juga harus aktif dalam penggulangan  bencana dan peka terhadap 

isu-isu kebencanaan, karena fasilitator juga berperan sebagai pembawa pesan 

adanya persoalan baru. Fasilitator dapat menghadirkan pihak bjerkompeten atau 

memiliki kapasitas menyampaikan persoalan apabila persoalan tersebut diluar 

kemampuanya.
47

 

 Peran fasilitator pada saat terjadi bencana pada November 2017 yaitu 

berkoordinasi dengan BPBD Kab. Pacitan terkait bencana yang terjadi seperti 

melaporkan situasi yang sedang terjadi, mengajukan bantuan berupa posko 

pengungsian, alat evakuasi dan bahan pokok untuk dapur umum. Selain 

koordinasi fasilitator juga harus mengetahui situasi dan kondisi yang di alami oleh 

masyarakat Desa Sirnoboyo dan menginformasikan untuk segera mengungsi ke 

lokasi-lokasi yang aman. Untuk di lingkup desa peran fasilitator desa sangat besar 

karena segala keputusan ada di fasilitator desa. Semua kegiatan kebencanaan 

harus diketahui oleh fasilitator seperti, peringatan dini kepada masyarakat, 

penyaluran bantuan, kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi. Hal tersebut dilakukan 

untuk memudahkan koordinasi baik antara masyarakat di lingkungan desa 

maupun ke pemerintah di atasnya yaitu BPBD Kab. Pacitan. 

3. Relawan Desa  
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 Panduan Teknis Fasilitator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Tahun 2015,  Badan Nasional 
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Selain fasilitator, untuk menyiapkan sumber daya manusia program desa 

tangguh bencana terdapat pula relawan desa tangguh bencana. Relawan 

merupakan seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan 

kepedulian untuk bekerja secara sukarela dalam upaya penanggulangan bencana. 

Relawan desa tangguh bencana berbeda dengan fasiltator desa, dimana fasilitator 

itu dipilih melalui rekrutment  dari pemerintah pusat (BNPB) sedangkan relawan 

dipilih melalui pemerintah desa dan BPBD Kab. Pacitan. Selain itu fasilitator juga 

memiliki haknya seperti gaji yang diterima, sedangkan relawan bekerja secara 

sukarela. Relawan desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo berjumlah 30 orang 

yang terdiri dari 30 laki-laki dan 10 perempuan (nama-nama anggota terlampir). 

Terbentuknya anggota relawan di Desa Sirnoboyo sebagai bentuk 

perkembangan yang dimiliki desa, karena sebelum melaksanakan program desa 

tangguh bencana masyarakat Desa Sirnoboyo tidak memiliki struktur anggota 

relawan yang jelas. Sehingga dengan dibentuknya relawan desa dapat 

meningkatkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam menanggulangi bencana yang ada di Desa Sirnoboyo. Adapun peran 

relawan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu pada pra bencana, saat bencana dan 

pasca bencana. Seperti yang diungkapkan oleh Djoko Sungkono selaku ketua 

relawan desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo : 

“relawan kan memang harus aktif untuk berpartisipasi kalo ada kegiatan 

penanggulangan bencana, entah itu di tingkat desa, dusun sampe RT, karena 

para relawan itu orang-orang terdepan dalam upaya penanggulangan 

bencana. Misalkan sebelum ada kejadian bencana, relawan ya ikut simulasi 

banjir, ya ikut pelatihan, ikut juga meyebarkan informasi ke masyarakat 

disekitar lingkunganya. Pas bencana seperti yang kemarin, relawan ikut 

evakuasi, mendirikan posko pengungsian setelah itu buat dapur umum 

kemudian ya menyalurkan bantuan, baik itu makanan, pakaian, selimut 

sama obat-obatan. Untuk setelah bencana yang dilakukan misalnya ikut 
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bersih-bersih lokasi-lokasi yang terdampak banjir gak hanya tempat-tempat 

fasilitas umum tapi juga rumah-rumah warga. Soalnya kalau pasca bencana 

terutama bencana yang besar relawan yang membantu itu nggak cuman 

relawan Sirnoboyo tapi banyak relawan dari desa-desa lain yang gak kena 

bencana, banyak juga dari mahasiswa, LSM tentunya juga dari aparat 

pemerintah kaya tentara.”
48

 

Tabel 5.1 

Peran Relawan Desa Sirnoboyo 

 

Pra Bencana  Simulasi, pemberi pelatihan dan penyuluhan, penyebaran 

informasi, terlibat di kegiatan mitigasi dll  
Saat Bencana  Dapur umum, pengelolaan logistik, pertolongan pertama, 

SAR dan evakuasi, pengelolaan posko, komunikasi dll  
Pasca Bencana  Kajian paska bencana , terlihat di kegiatan rekonstruksi, 

rehabilitasi    
Sumber: Pedoman Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo Tahun 2012 

Untuk pra bencana relawan desa tangguh bencana harus turut serta dalam 

kegiatan seperti simulasi bencana, pemberian pelatihan dan penyuluhan, 

penyebaran informasi dan terlibat langsung dalam kegiatan penanggulangan 

bencana. Peran relawan dalam kegiatan pra bencana sangat penting karena sebagai 

langkah awal mengantisipasi jika terjadi bencana.  

 Untuk tahap saat bencana peran relawan desa tangguh bencana yaitu 

membuat dapur umum, pengelolaan logistik, pertolongan pertama dan evakuasi 

korban bencana serta pengelolaan posko pengungsian. Pada saat terjadi bencana 

pada tahun 2017 di Desa Sirnoboyo relawan memiliki peran yang besar dalam 

tahap ini, dimana relawan harus membagi tugas-tugas mereka dalam beberapa 

bidang. Untuk relawan laki-laki melakukan tugas dalam bidang evakuasi, 

pengelolaan logistik dan membuat posko pengungsian. Untuk evakuasi korban 

banjir relawan Desa Sirnoboyo dibantu oleh personil BPBD Kab. Pacitan. 
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 Wawancara dengan Djoko Sungkono Ketua Relawan Desa Sirnoboyo pada 20 Januari 2018 
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Sedangkan Untuk relawan perempuan Desa Sirnoboyo memiliki tugas di dapur 

umum. Dalam dapur umum juga terbagi lagi dalam beberapa tugas yaitu 

menyiapkan bahan baku, memasak dan menyajikan (membungkus) hasil masakan 

untuk di berikan kepada pengungsi.  

Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dapur Desa Sirnoboyo umum 

salah satunya yaitu kurangnya anggota relawan untuk melakukan tugas di dapur 

umum. Relawan Desa Sirnoboyo untuk perempuan hanya berjumlah 10 orang 

tentu jumlah ini sangat kurang untuk melaksanakan tugas-tugas di dapur umum. 

Karena relawan yang bertugas harus membuat masakan sekitar 300-500 bungkus 

nasi untuk satu kali makan. Oleh karena itu, dapur umum Desa Sirnoboyo dibantu 

oleh beberapa relawan dari luar Desa Sirnoboyo yaitu relawan rumah zakat dari 

Kota Kediri dan Korps Sukarela Universitas Brawijaya (KSR UB). Pada saat 

terjadi bencana pada 28 November 2017, masyarakat Desa Sirnoboyo yang 

mengungsi tidak langsung mendapatkan bantuan konsumsi/makanan, pengungsi 

diberikan bantuan konsumsi pada keesokan harinya. Selain mengelola dapur 

umum, peran relawan yaitu pengelolaan logistik yaitu termasuk mendistribusikan 

bantuan berupa konsumsi dan sandang pangan. Dalam pengelolaan logistik juga 

dibantu oleh beberapa relawan dari rumah zakat Kota Kediri.  

Sedangkan untuk pasca bencana relawan juga turut membantu untuk 

membersihkan lokasi atau tempat-tempat yang terdampak bencana banjir, 

mengkaji pasca bencana, mengikuti kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi. 

Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali sarana dan prasarana di wilayah 

pasca bencana baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan 

rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 
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masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.  Jika 

terjadi bencana terutama bencana besar relawan yang membantu tidak hanya 

berasal dari relawan Desa Sirnoboyo tetapi juga berasa dari masyarakat desa-desa 

lain, mahasiswa, LSM serta lembaga pemerintah terutama tentara.  

Membangun kembali Desa Sirnoboyo pada pasca bencana tidaklah mudah 

terutama jika hanya mengandalkan relawan desa. Berdasarkan observasi peneliti 

jumlah relawan yang sangat sedikit tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan 

pasca bencana seperti membersihkan fasilitas umum dan membantu masyrakat 

untuk membersihkan rumah yang terdampak banjir. Sedangkan relawan juga 

berasal dari masyarakat Desa Sirnoboyo yang juga terdampak bencana banjir. 

Sebagian masyarakat Desa Sirnoboyo pada saat pasca bencana belum mampu 

mandiri untuk mengembalikan kondisi lingkungan desa seperti membersihkan 

lumpur dan sampah yang terbawa arus banjir. Sehingga masyarakat mendapatkan 

bantuan dari pihak lain untuk membantu masyarakat seperti bantuan relawan dari 

wilayah desa lain, untuk di Desa Sirnoboyo mendapatkan bantuan dari masyarakat 

Desa Punung Kecamatan Punung dan TNI.
49

 

Seorang relawan selain memiliki peran dalam penanggulangan bencana, 

relawan juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan hak relawan yang 

akan mereka dapatkan. Kewajiban relawan bencana Desa Sirnoboyo yaitu sebagai 

berikut : 

1. Menaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku  
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2. Menjunjung tinggi asas, prinsip dan panca darma relawan 

penanggulangan bencana 

3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemapuanya dalam 

penangulangan bencana 

Adapun hak seorang relawan sebagai berikut : 

a. Memperoleh pengakuan dan tanda pengenal relawan 

penanggulangan bencana 

b. Mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan 

penanggulangan bencana 

c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas 

penanggulangan bencana. 

 

Seorang relawan desa tidak secara tiba-tiba dapat melakukan peranya serta 

kewajibanya dalam penanggulangan bencana sehingga perlu ada pembinaan 

relawan terlebih dahulu. Relawan Desa Siroboyo dibentuk oleh Pemerintah Desa 

yang difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Pacitan. Dalam pembinaan relawan 

dilakukan oleh lembaga yang menjadi induk organisasi relawan tersebut. Dalam 

hal ini induk relawan yaitu Pemerintah Desa Sirnoboyo, akan tetapi tetap berada 

dibawah koordinasi BPBD Kabupaten Pacitan. Sebagai lembaga pembina, 

pemerintah Desa Sirnoboyo bertanggung jawab dalam perekrutan relawan, 

pengembangan kapasitas, memfasilitasi dan membantu pengerahan relawan. 

Relawan desa  tidak hanya melakukan tugasnya di Desa Sirnoboyo, akan tetapi 

juga melakukan tugas di wilayah lain jika suatu-waktu diminta bantuan oleh 

BNPB/BPBD Kabupaten Pacitan. Berikut ini merupakan mekanisme pengerahan 

relawan penaggulangan bencana Desa Sirnoboyo. 
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Bagan 5.1 

Pengerahan Relawan Penanggulangan BencaDesa Sirnoboyo 

 
 

Sumber: Pedoman Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo Tahun 2012 

Keterangan : 

1. Permintaan dari organisasi/masyarakat 

2. Permintaan relawan dari BNPB/BPBD ke organisasi pembina  

3. Verivikasi kebutuhan relawan 

4. Persiapan dan perlengkapan administrasi dan sarana oleh organisasi pembina 

5. Penyerahan relawan dari organisasi pembina ke BNPB/BPBD 

6. Penyerahan relawan melalui komandan tanggap darurat/koordinator lapangan  

7. Pengerahan relawan 

8. Penyerahan kembali relawan setelah penugasan 

9. Penyeahan kembali relawan dari komandan TD/Korlap kepada BNPB/BPBD 

10. BNPB/BPBD melakukan debriefing untuk pengakhiran tugas 

11. Penyerahan kembali relawan dari BNPB/BPBD ke organisasi pembina 

Bagan di atas merupakan alur/proses jika suatu waktu relawan Desa 

Sirnoboyo diminta bantuan untuk melakukan tugas di wilayah lain. Seorang 

relawan bencana diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia mengabdi, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki keahlian dan keterampilan dalam rangka 

menanggulangi bencana. 

4. Forum Pengurangan Risiko Bencana 

Sumber daya manusia selanjutnya pada program desa tangguh bencana, 

yaitu terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Forum 
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Pengurangan Risiko Bencana merupakan wadah yang menyatukan unsur-unsur 

organiasi/kelompok pemangku kepentingan di tingkat desa yang berkemauan 

untuk mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana di wilayah desa. 

Forum ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk  meningkatkan kerjasama 

berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan kegiatan-kegiatan 

pengurangan risiko bencana melalui proses yang konsultatif dan partisipatif.
50

 

Berikut ini merupakan pernyataan dari  Indar Siswoyo terkait Forum PRB Desa 

Sirnoboyo : 

“FPRB Di Desa Sinroboyo itu debentuk karena Desa Sirnoboyo itu masuk 

dalam kategori desa yang rawan bencana banjir dan tsunami. Salah satu 

desa yang masuk kategori itu karena letaknya yang dekat dengan pantai 

terus kita juga dialiri sungai terbesar di pacitan. Itu yang melatar belakangi 

terbentuknya FPRB, selain itu juga adanya kepedulian masyarakat Desa 

Sirnoboyo khususnya pada ancaman-ancaman yang akan terjadi 

kemungkinan-kemungkinan yg akan terjadi terkait dengan dampak adanya 

bencana. Dari dua ancaman itu yaitu banjir dan tsunami, yang paling sering  

terjadi di Sirnoboyo yaitu di banjirnya. Nah adapun yang tergabung di 

FPRB Sirnoboyo ini banyak dari unsur-unsur masyarakat desa mulai dari 

karang taruna, rt, rw termasuk juga kasun, tokoh masyarakat , tokoh agama 

dan juga semua pamong desa itu termasuk dalam anggota fprb yang artinya 

seluruh masyarakat juga turut mendukung dan bekerjasama untuk 

mengurangi risiko bencana yang ada di Desa Sirnoboyo.
51

 

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sirnoboyo sebagai forum yang 

menyatukan berbagai unsur  kelompok dan organisasi untuk mendukung upaya-

upaya pengurangan risiko bencana.  Keanggotaan Forum PRB Desa Sirnoboyo 

berasal dari masyarakat desa sendiri yang terdiri dari pamong desa, karang taruna, 

tokoh-tokoh masyarakt dan tokoh agama. Berdasarkan Perka BNPB Tahun 2012, 

FPRB merupakan forum yang wajib dimiliki oleh Desa Tangguh Bencana. Hal 

tersebut bertujuan agar sumberdaya manusia organisasi tersebut mampu mandiri 
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 Perka BNPB No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 
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 Wawancara dengan Indar Siswoyo selaku anggota FPRB pada 21 Februari 2018 
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dan dapat mengatasi ancaman bencana banjir. Berikut struktur Forum 

Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Sirnoboyo sesuai tugas dan fungsinya 

sebagai berikut : 

Tabel 5.2  

Struktur Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Sirnoboyo 

No Jabatan Forum Nama 

1 Dewan Penasehat  

Ketua 

Anggota  1 

Anggota  2 

 

Arifin  SE (Kades) 

Agus Hendriyanto 

Djoko Sungkono 

2 Dewan Pengurus 

Ketua         

Sekertaris 

Bendahara 

 

Abdul Aziz, S.Pdi 

Indar Siswoyo 

Chamim Turmudi 

 Koordinator Bidang Pencegahan Dan  Mitigasi 

3 Ketua Arif Ansori 

4 Anggota M Khoiri 

 Toni Siswanto 

 Umi Sa’diyah  

 Lilis S 

 Mahroji 

 Koordinator Bidang Kesiapsiagaan 

5 Ketua Untung Budiono 

6 Anggota Yasmito 

 Sumardi Bayan 

 Sulastri 

 Suratin 

Eko Hariyono 

 Imam Subakir 

 M .Basori 

M .Usman 

 Koordinator Bidang Hubungan Luar 

7 Ketua Fibi Irawan 

8 Anggota Winarno 

Ismiyati 

Suratno Mandor 

Siti Rahayu 

Budi Cahyono 
                  Sumber : Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo tahun 2012 

   

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sirnoboyo (Forum PRB 

Sirnoboyo) secara formal didirikan untuk menjadi lembaga kemasyarakatan  
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dalam menangani PRB Desa sejak  tahun 2012 sampai waktu yang tidak 

ditentukan. Pendirian dilakukan atas prakarsa dari organisasi masyarakat, 

pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda di Desa Sirnoboyo 

yang difasilitasi  oleh  BPBD Kabupaten  Pacitan dan Pemerintah Desa 

Sirnoboyo. Dengan didirikanya forum pengurangan risiko bencana Desa 

Sirnoboyo, maka forum tersebut menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan 

dengan tugas dan fungsi untuk mengurangi risiko bencana yang telah ditetapkan. 

Adapun tujuan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sirnoboyo secara 

rinci sebagai berikut : 

a. Konsolidasi dan mengkoordinasikan kegiatan penanganan pengurangan 

risiko bencana  ke Pemerintahan Desa dan BPBD Kabupaten serta 

seluruh komunitas di Desa Sirnoboyo.  

b. Mendorong kerjasama  antar pihak dan pemangku kepentingan lokal 

dalam kegiatan pengurangan risiko bencana di Desa Sirnoboyo.  

c. Memprioritaskan program pengurangan risiko bencana secara 

partisipatif dalam perencanaan, kebijakan, dan program-program 

pembangunan di Desa Sirnoboyo.  

d. Mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang memiliki sumber 

daya lebih baik, efektif, terpadu antar pemangku kepentingan di Desa 

Sirnoboyo, sehingga Desa Sirnoboyo menjadi Desa Tangguh Bencana. 

e. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, para 

pengambil keputusan, perencana dan pelaku pembangunan.  

f. Menjadikan wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman, 

fakta/kenyataan untuk  pembelajaran atau hikmah dari berbagai 

kejadian melalui media. 

g. Memfasilitasi program kegiatan pemangku kepentingan dalam upaya 

pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan.  

h. Membangun dan meningkatkan hubungan kerja sama  antar pelaku 

pengurangan risiko bencana di tingkat desa sampai di tingkat 

internasional (global).
52

 

 

Tujuan Forum Pengurangan Risiko Bencana diharapkan dapat menangani 

secara mandiri jika suatu waktu terjadi bencana yang mengancam masyarakat 

Desa Sirnoboyo. Selain memiliki tujuan, Forum PRB juga memiliki tugas dan 
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 Dokumen Pedoman Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sirnoboyo tahun 2012 



76 
 

 
 

fungsi yang telah ditetapkan dan disepakati oleh anggota forum. Adapun tugas 

dan fungsinya sebagai berikut : 

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan PRB (pencegahan dan mitigasi 

serta kesiapsiagaan) 

2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan PRB dengan program 

Pemerintah Desa Sirnoboyo 

3. Mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan PRB di desa setempat 

dengan desa/kelurahan lain yang berada dikawasan rawan bencana yang 

sama 

4. Mengkoordinasikan kegiatan PRB dengan pihak lain (Pemerintah 

Kabupaten, Kecamatan, LSM, Lembaga usaha lain) 

5. Mekanisme yang digunakan Forum PRB Desa Sirnoboyo untuk 

pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana, 

khususnya penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana 

6. Mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi berbagai 

pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas-aktivitas PRB 

selaras dengan Rencana Aksi Daerah, Rencana Aksi Nasional 

Pengurangan Risiko Bencana. 

7. Pengawas kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Desa 

Sirnoboyo 

8. Fasilitator integrasi pegurangan risiko bencana ke dalam kebijakan, 

perencanaan dan program Desa Sirnoboyo di berbagai sektor 

pembangunan. 

9. Mekanisme yang digunakan Desa Sirnoboyo untuk menangani 

masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan terkait pengurangan 

dan pengelolaan risiko bencana berbasis komuikas.
53

 

Jumlah anggota forum pengurangan risiko bencana (FPRB) Desa 

Sirnoboyo mulai tingkat desa dan dusun sekitar 80 orang. Berdasarkan jumlah 

tersebut terbagi dalam  tiga bidang yaitu bidang pencegahan dan mitigasi, bidang 

kesiapsiagaan dan bidang hubungan luar. Kegiatan-kegiatan ketiga bidang 

tersebut tidak terlihat pada saat terjadi bencana karena kegiatan-kegiatan tersebut 

dilakukan pada tahap sebelum terjadi bencana. Sehingga tidak semua anggota 

FPRB Desa Sirnoboyo saat terjadi bencana tidak terlihat kinerjanya.  

Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa Sirnoboyo tidak menjadi bagian 

dari struktur resmi pemerintah desa, tetapi pemerintah dapat terlibat didalamnya. 
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Adanya Forum PRB di Desa Sirnoboyo juga sebagai pembeda sebelum dan 

sesudah adanya program desa tangguh bencana. Karena sebelum mengikuti 

program ini masyarakat Desa Sirnoboyo belum memiliki lembaga 

kemasyarakatan yang berfokus pada pengurangan risiko-risiko bencana yang ada 

di tingkat desa. Untuk FPRB Desa Sirnoboyo sendiri juga diberikan kewenangan 

yang cukup dan status legal yang pasti, sehingga Forum PRB dapat menjalin 

kerjasama dan hubungan kelembagaan, baik dengan pemerintah desa dan 

pemangku kepentingan lainya.   

5. Masyarakat Desa Sirnoboyo 

Sumber daya manusia yang terakhir yaitu masyarakat Desa Sirnoboyo. 

Masyarakat Desa Sirnoboyo juga menjadi pelaku dalam penanggulangan bencana.  

Desa tangguh bencana  merupakan desa yang memiliki kemampuan mandiri 

dalam beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta dapat 

memulihkan diri dari dampak bencana yang merugikan. Program desa tangguh 

bencana bertujuan agar masyarakat desa lebih mandiri dalam menghadapi 

bencana. Untuk itu dalam menjalankan program ini tidak hanya lembaga 

pemerintah atau komunitas/kelompok yang menjadi pelaku penanggulangan 

bencana tetapi juga seluruh masyarakat desa.  

Peran masyarakat Desa Sirnoboyo dalam program desa tangguh bencana 

sangatlah besar. Karena dari awal pembentukan hingga saat ini melibatkan 

masyarakat. Pembentukan program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

merupakan hasil dari inisiasi masyarakat Desa Sirnoboyo dan pemerintah desa 

saat Musrenbangdes pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatanya juga 

diikuti oleh masyarakat termasuk juga relawan dan anggota FPRB. Dalam 
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mengikuti kegiatan-kegiatanya terkadang tidak seluruh masyarakat hadir tetapi 

hanya perwakilan dari setiap RT, yang kemudian masyarakat bisa 

menyebarluaskan informasi atau pengetahuan yang diperoleh ke warga-warga lain 

disekitar lingkunganya. Hal ini tentu kurang efektif jika hanya perwakilan yang 

mengikuti kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana, karena tidak semua 

masyarakat akan paham. 

“Sebenarnya kalau kesadaran ancaman bencana masyarakat sirnoboyo 

sudah sadar dari dulu, cuman kalau diajak gerak agak susah khususnya 

waktu awal pembentukan, karena mereka belum sepenuhnya paham apa 

tujuanya manfaatnya apa. Kalo sekarang alhamdulillah banyak warga, ibu-

ibu PKK juga aktif ikut kegiatan-kegiatan, ikut simulasi. nggak semua 

warga ikut, tapi wajib ada perwakilan, minimal perwakilan relawan tiap RT, 

biar nanti bisa diinformasikan ke warga lainya. Selain itu, memang  insting 

untuk tanggap bencana sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu untuk 

wilayah Desa Sirnoboyo, panjenengan  nanti bisa melihat kultur bangunan 

rumah dari masyrakat Desa Sirnoboyo rata-rata berpondasi tinggi, rumah-

rumah  lama ya rata-rata 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah, ya segitu 

tinggi pondasinya. Nah dari situ saja sudah bisa dilihat sebenrnya masy 

sirnoboyo sudah lama menyadari bahwa sirnobyo ini memang rawan 

bencana”
54

 

 

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa masyarakat Desa Sirnoboyo 

pada awal pembentukan Desa Tangguh Bencana tidak semua masyarakat turut 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut 

karena masarakat desa belum sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari 

program ini. Selain itu, kesadaran akan bencana di Desa Sirnoboyo sudah ada 

sejak dulu, ini terlihat dari pondasi bangunan rumah yang cenderung tinggi 

dibanding rumah-rumah pada umumnya. Hal ini banyak terdapat di wilayah 

Dusun Suruhan khususnya rumah-rumah zaman dulu. 

Peran masyarakat dalam program desa tangguh bencana tidak hanya terlibat 

pada kegiatan-kegiatan pra bencana tetapi juga tahap saat bencana dan pasca 
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bencana. Untuk tahap pra benacana lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan 

pencegahan bencana, dan untuk tetap menjaga keikutsertaan masyarakat 

pemerintah desa sering mengadakan acara atau lomba menyangkut isu-isu 

kebencanaan salah satunya dengan tema lingkungan. Hal ini efektif untuk 

diterapkan di Desa Sirnoboyo karena hampir setiap tahun ada kegiatan-kegiatan 

seperti ini. Selain mengikuti kegiatan-kegiatan pencegahan, masyarakat juga 

berperan besar pada tahap tanggap darurat atau saat terjadi bencana. Untuk 

masyarakat wilayah Desa Sirnoboyo belum sepenuhnya mandiri dalam 

menghadapi bencana. Masih terdapat sebagian masyarakat yang menunggu 

bantuan evakuasi saat terjadi bencana, padahal seharusnya mampu mandiri tanpa 

harus mengandalkan bantuan dari pemerintah. 

 Pada saat bencana telah diinformasikan ke seluruh masyarakat Desa 

Sirnoboyo melalui alat komunikasi yang tersedia dan juga melalui kepala dusun 

hingga tingkat RT untuk segera mengungsi sejak pagi hari pukul  08.00 WIB. 

Tetapi tidak semua warga bergegas untuk segera mengungsi tetapi justru  

berusaha bertahan dirumahnya meskipun air semakin tinggi. Karena mereka 

meyakini bahwa banjir yang terjadi akan segera surut seperti biasa banjir yang 

melanda Desa Sirnoboyo. Namun bencana yang terjadi justru semakin besar dan 

air juga semakin tinggi, sehingga banyak masyarakat yang justru terjebak dan 

tidak bisa keluar terutama warga di Dusun Suruhan. Dengan ini membutuhkan 

bantuan untuk mengevakuasi warga, sehingga relawan desa melakukan evakuasi 

warga hingga malam hari. 

Kendala lain yang dialami yaitu masyarakat yaitu tidak serta dapat 

memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana sebagaimana tujuan 
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dari program desa tangguh bencana. Untuk mengembalikan kondisi lingkungan 

membutuhkan waktu  lama, seperti membersihkan  rumah dan lingkungan sekitar 

memerlukan waktu lebih dari 1 minggu selain menunggu bantuan tenaga  

sebagian lingkungan Desa Sirnoboyo juga banyak yang masih terdapat genangan 

air. Selain itu untuk masyarakat petani juga mengalami kerugian karena area 

pertanian mengalami kerusakan dan gagal panen. Hal ini juga terjadi pada nelayan 

dimana banyak kapal dan alat tangkap ikan milik warga Desa Sirnoboyo yang 

rusak, karena banjir yang terjadi juga berbarengan dengan rab atau naiknya air 

laut ke daratan. 

5.1.2 Sumberdaya Anggaran  

 Sumberdaya anggaran diperlukan sebagai penunjang operasional 

pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Suatu program akan berjalan apabila 

memiliki sumberdaya anggaran, anggaran diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

sumberdaya manusia dan menunjang sarana dan prasarana. Dalam konteks 

program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo tentu memerlukan sumberdaya 

anggaran yang cukup besar.  

Anggaran untuk pembentukan Program Desa Tangguh Bencana Desa 

Sirnoboyo pada tahun 2012 dibebankan pada Badan nasional Penanggulangan 

Bencana melalui BPBD Kab.Pacitan. Berdasarkan data BNPB pada tahun 2012 

total anggaran desa tangguh bencana sebesar 6,366 miliar untuk 40 desa di 20 

Kabupaten, sehingga masing-masing desa tangguh bencana mendapatkan 

anggaran sebanyak Rp.159.150.000.
55

 Besaran anggaran pembentukan desa 

tangguh bencana ditentukan oleh BNPB. Sedangkan mulai tahun 2013 anggaran 
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pelaksanaan program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo berasal dari APBDes 

Sirnoboyo yaitu sebesar 10 %  dari total APBDes. Pada tahun 2013 total anggaran 

desa tangguh bencana sebesar Rp. 44.974.500, pada tahun2014 total anggaran 

desa tangguh bencana Rp.48.988.000, tahun 2015 sebesar Rp. 62.633.000, tahun 

2016 sebesar Rp.118.965.000, sedangkan pada tahun 2017 total anggaran program 

desa tangguh bencana sebesar Rp.162.500.000 yang digunakan untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan.
56

  Berikut penjelasan dari Arifin selaku Kepala 

Desa Sirnoboyo : 

“pendanaan destana Sirnoboyo saat ini menggunakan dana dari APBDes 

sebesar 10% tetapi waktu awal-awal pembentukan tahun 2012 itu dananya 

langsung dari BNPB lewat BPBD Kab. Pacitan baru turun ke Desa 

Sirnoboyo. Nah dana 10% itu kita gunakan untuk mendukung kegiatan-

kegiatan desatana, tahun 2017 ada sekitar enam atau tujuh kegiatan. 

Kalaupun terjadi bencana dananya bukan dari desa lagi tapi nanti ada dana 

bantuan yang ngajukan BPBD Kabupaten”
57

   

 Anggaran Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo tahun 2017 digunakan 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu festival sungai , lomba kebersihan 

resik kampung, fasilitasi bank sampah, pelatihan kader dan relawan, rabat jalur 

evakuasi, lomba simulasi kebencanaan antar rt, perbaikan dan normalisasi aliran 

sungai. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan inisiasi dari masyarakat dan 

pemerintah desa, namun tetap termasuk kegiatan-kegiatan yang mendukung 

pelaksanaan program desa tangguh bencana. Sebagai contoh berdasarkan Perka 

BNPB No. 1 Tahun 2012 salah satu kegiatanya yaitu peningkatan kapasitas warga 

dan aparat PB, hal tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan kader dan relawan 

dan lomba simulasi kebencanaan. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut maka 

dapat diketahui bagaimana kapasitas masyarakat jika suatu waktu mengalami 
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bencana. Banyaknya kegiatan program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

memerlukan sumber daya anggaran yang besar dan tidak memungkinkan jika 

hanya megandalkan anggaran dari APBDes, berikut pernyataan dari Pak Kamim 

selaku anggota FPRB Desa Sirnoboyo: 

“kalo untuk seluruh kegiatan destana sirnoboyo hanya mengandalkan dari 

APBDes ya nggak mampu , kita sudah coba dari tahun 2016 kemudian 

tahun 2017 juga ndak cukup apalagi tahun ini dana kita malah dikurangi 

120 juta dari kabupaten. Mangkanya untuk kegiatan destana anggaranya 

nggak cuman dari pemerintah desa ada dari swadaya masyarakat juga, kalo 

untuk kegiatan-kegiatan besar seperti festival sungai kemarin banyak dari 

LSM, CSR PT Sampoerna dari UMKM juga ada tapi ya cuman kaya 

sponsor saja, artinya nggak berkelanjutan pemberian dananya hanya pas 

waktu ada acara saja”
58

 

Program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo merupakan program 

pengurangan risiko kebencanaan yang juga termasuk dalam program prioritas 

desa, namun dalam pelaksanaan anggaranya tidak dijadikan sebagai prioritas 

karena masih banyak kebutuhan lainya yang lebih penting. Untuk seluruh 

kegiatan desa tangguh bencana tidak sepenuhnya dianggarkan dari APBDes, 

mengingat anggaran program destana hanya 10% tentu tidak cukup untuk 

melaksanakan seluruh kegiatan.  Agar seluruh kegiatan desa tangguh bencana 

dapat dilaksanakan maka ada anggaran yang berasal dari swadaya masyarakat, ada 

pula bantuan dana dari LSM, CSR PT Sampoerna meskipun hanya berbentuk 

sponsor. Pemerintah Desa Sirnoboyo mengajukan bantuan dan untuk kegiatan 

Festival Sungai kepada PT Sampoerna yang ada di Pacitan pada akhir tahun 2016. 

CSR PT Sampoerna memberikan bantuan dana berupa materi untuk membantu 

pelaksanaan kegatan festival sungai sebesar Rp. 15.000.000. Adanya bantuan 
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dana dari pihak lain tersebut diajukan oleh pemerintah desa untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan desa tangguh bencana. 

Program Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo tidak mendapatkan 

bantuan anggaran dari BPBD Kab. Pacitan, tetapi BPBD hanya memfasilitasi 

misalkan memberikan pengarahan, sosialisasi dan edukasi serta memberikan 

pinjam pakai sarana dan prasarana.  Hal tersebut karena nggaran penanggulngan 

bencana BPBD Kab. Pacitan sangat sedikit yaitu Rp. 300 juta pada tahun 2017 

dan telah digunakan habis sebelum tahun anggaran selesai.
59

 Selain anggaran 

untuk pelaksanaan program desa tangguh bencana, terdapat pula anggaran untuk 

saat terjadi bencana atau dana tanggap darurat yaitu dana tidak terduga. Berikut 

penjelasan dari Ibu Diannita selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kab. 

Pacitan : 

“BPBD akan mengajukan surat tanggap darurat kepada Bupati maka 

Bupati mengeluarkan SK Tanggap Darurat surat ini berlaku hingga tujuh 

hari. Untuk bencana Pacitan kemarin Bupati mengeluarkan SK keadaan 

darurat yang ditetapkan mulai tanggal 28 November sampek tangga 4 

Desember 2017, karena jumlah korban terus nambah, kemudian 

diperpanjang masa tanggap daruratnya hingga tanggal 11 Desember 2017. 

SK tanggap darurat ini payung hukum untuk ngajukan dana siap pakai 

(DSP), DSP  itu anggaran yang disiapkan  untuk bencana.”
60

 

 Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk 

pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi 

korban bencana, memenuhi kebutuhan air bersih, bantuan sandang dan pangan, 

pelayanan kesehatan  serta penampungan korban bencana atau mendirikan hunian 

sementara. Dana Siap Pakai (DSP) merupakan dana yang selalu tersedia dan 
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dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat 

bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap daruratdan transisi dari 

darurat ke pemulihan. Kabupaten Pacitan memperoleh dana siap pakai sejak 28 

November hingga 11 Desember 2017 dengan total anggaran yang diterima sebesar 

6,755,968,400 dan Helikopter. Pemberian dana siap pakai (DSP) ini didasarkan 

pada ketetapan status keadaan darurat bencana, penggunaan dana siap pakai Kab. 

Pacitan didasarkan pada peraturan BNPB sebagai berikut : 

1. Status siaga bencana 

Penggunaan dana siap pakai pada status siaga darurat bencana 

adalahuntuk memenuhi kebutuhan /kegiatan dalam keadaan terdapat 

potensi bencana, yang merupakan kegiatan eksalasi ancaman yang 

penentuanya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh 

instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi 

nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.  

2. Status tanggap darurat bencana 

Penggunaan dana siap pakai pada status tanggap darurat adalah 

untuk memenuhi/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada 

saat kejadian bencana. 

a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana 

b. Pertolongan darurat 

c. Evakuasi korban bencana 

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi 

e. Pangan  

f. Sandang 

g. Pelayanan kesehatan 

h. Penampungan serta tempat hunian sementara 

3. Status transisi darurat ke pemulihan 

Dana siap pakai digunakan untuk kegiatan pada status transisi darurat ke 

pemulihan, yang dilaukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai 

dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. Penanganan yang 

dilakukan bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari 

instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat sgera berfungsi.
61
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Anggaran lainya yang digunakan yaitu pada saat pasca bencana, dimana 

anggaran yang dibutuhkan tidak berasal dari desa ataupun BPBD Kab. Pacitan 

melainkan berasal dari dinas-dinas terkait. Seperti penjelasan dari Ibu Diannita : 

“anggaran untuk pasca bencana khususnya kerusakan lingkungan maupun 

infrastruktur itu melekat pada masing-masing dinas mbak, misal normalisasi 

aliran kali grindulu itu dananya dari dinas pengairan, tanggul sungai 

grindulu yang di Sirnoboyo ya yang nangani dinas cipta karya, sekolahan 

rusak nanti anggaranya dinas pendidikan, tidak dari BPBD anggaranya.”
62

  

 Anggaran untuk pasca bencana tersebut dibebankan pada dinas masing-

masing, khusunya untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan penjelasan di 

atas sumberdaya anggaran untuk penanganan bencana sudah diatur oleh masing-

masing lembaga. Untuk anggaran program desa tangguh bencana menggunakan 

dana APBDes Sirnoboyo, hal tersebut dikarenakan program desa tangguh bencana 

sendiri merupakan program pengurangan risiko bencana yang diprioritaskan oleh 

pemerintah desa. Meskipun sudah dianggarkan dari APBDes anggaran kegiatan 

desa tangguh bencana masih tidak mencukupi sehingga untuk pelaksanaan 

kegiatan juga mendapatkan bantuan dana baik itu dari masyarakat, pihak luar 

yaitu LSM dan CSR. Anggaran untuk Desa Tangguh Bencana setiap tahun 

dianggarkan melalui APBDes meskipun tidak terlalu besar, hal ini karena tidak 

setiap tahun terjadi bencana di Desa Sirnoboyo. Program penanggulangan 

bencana memang menjadi prioritas Desa Sirnoboyo, akan tetapi dalam 

penganggaran masih banyak hal lain yang lebih diprioritaskan.  

 Untuk anggaran desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo hanya 10 % atau 

sekitar 162.500.000, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatanya tidak hanya 

mengandalkan dana itu tetapi banyak bantuan dari swadaya masyarakat, bantuan 
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CSR atau LSM. Selain itu tidak semua kegiatan-kegiatan penanggulangan 

bencana dibebankan ke pemerintah desa. Misalkan kegiatan yang mengadakan 

BPBD Kabupaten Pacitan maka otomatis yang menanggung beban anggaranya 

ialah BPBD Kabupaten Pacitan. Secara keseluruhan  pengadaan dana program 

desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo belum mencukupi  karena meskipun 

anggaranya 10% dari APBDes tetapi hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

pra bencana, sedangkan jika terjadi bencana dan pasca bencana anggaranya tetap 

mengandalkan bantuan dari pemerintah. 

5.1.3 Sumberdaya Sarana dan Prasarana 

 Untuk mencapai tujuan program desa tangguh bencana selain memerlukan 

sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran, program desa tangguh bencana 

juga memerlukan sumberdaya sarana dan prasarana. Sumberdaya sarana dan 

prasarana merupakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam suatu 

organisasi. Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan 

sumberdaya manusia khususnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. 

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 

diperlukan banyak sarana dan prasarana yang teragi dalam tiga bagian yaitu saat 

pra bencana atau peringatan dini, saat terjadi bencana dan pasca bencana.  

 a). Pra Bencana / Peringatan Dini 

 Peringatan dini yang termasuk dalam kegiatan pra bencana merupakan 

kegiatan dimana memberikan peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat 

tentang kemungkinan terjadinya bencana. Adapun tugas sektor peringatan dini 

yaitu melakukan pemantauan lokasi seperti memeriksa tanggul kali grindulu, 

memeriksa air laut, menginformasikan dan menyebarluaskan informasi jika 
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kemungkinan akan terjadi bencana, dan memberi peringatan kepada seluruh 

masyarakat untuk segera mengungsi. Pada tahap prabencana BPBD melakukan 

pemantauan tanda-tanda akan terjadinya bencana, seperti situasi yang terjadi pada 

tanggal 28 November 2017 terjadi hujan lebih dari 10 jam, jika terdeteksi akan 

terjadi bencana maka akan diberikan tanda-tanda kepada masyarakat. Petugas 

kesiapsiagaan BPBD akan memberikan informasi ke perangkat desa untuk 

menginformasikan dan menyebarlukan keseluruh masyarakat desa jika ada tanda-

tanda bencana. Berikut penjelasan dari  Indar Siswoyo selaku ketua FPRB : 

“Sirnoboyo itu memiliki pusat informasi kebencanaan yaitu melalui Radio 

Desa itu kita langsung informasikan ke masyarakat setelah mendapatakn 

informasi dari BPBD, selain itu juga kita ada HT itu komando penuh ada di 

Kepala Desa, HT itu di masing” dusun sudah ada dan anggota relawan tiap 

dusun juga sudah ada, berikutnya ada sirine khususnya untuk bencana 

tsunami, bisa juga lewat pengeras suara masjid itu juga kita masfaatkan. 

Media lainya yg kita manfaatkan yaitu aplikasi Whatsapp, kita punya group 

WA khusunya untuk masyrakat Desa Sirnoboyo baik itu tokoh masyarakat, 

pamong desa dll bisa gabung disitu juga Updet terkait info-info bencana, 

info terkait lingkungan misalnya menginfokan posisi air sudah sekian atau 

terkait juga perkiraan cuaca disitu banyak diinformasikan.”
63

 

 

Salah satu alat informasi yang digunakan dalam memberikan peringatan 

dini kepada masyarakat yaitu radio desa. Desa Sirnoboyo memiliki sarana 

informasi yaitu radio desa dengan frekwensi 102,6 M yang telah mengudara sejak 

28 Januari 2015. Radio desa ini sebagai media penyebarluasan informasi 

kebencanaan serta kritik saran untuk pemerintah desa. Selain itu sarana informasi 

kebencanaan lainya yang digunakan yaitu HT (Handy Talky) yang digunakan 

untuk berkomunikasi dan berkoordinasi jika ada tanda-tanda akan terjadinya 

bencana. Setiap Dusun dan ketua relawan tiap dusun sudah memiliki HT masing-

masing. 

                                                           
63

 Wawancara dengan  Indar Siswoyo pada 21 Februari 2018 
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Desa Sirnoboyo juga memanfaatkan fasilitas umum seperti masjid juga 

digunakan untuk memberikan peringatan dini bencana. Jika ada tanda-tanda akan 

terjadi bencana biasanya juga diinformasikan melalui pengeras suara masjid, 

kentogan masjid dan kentongan tiap-tiap pos keamanan. Perigatan kebencanaan 

juga bisa diinformasikan melalui media sosial yaitu Whatsapp. Desa Sirnoboyo 

memiliki Group Chat Whatsapp yang digunakan untuk saling bertukar informasi 

terkait tanda-tanda bencana seperti kabut tebal yang berpotensi hujan lebat 

sehingga menyebabkan aliran sungai grindulu menjadi naik. Adapun yang 

tergabung dalam Group Chat Whatsapp ialah seluruh pamong di Desa Sirnoboyo 

meliputi staf desa, kepala dusun, RT, ketua lembaga kemasyarakatan dan tokoh 

masyarakat. 

 b). Saat Bencana 

 Pada saat tanggap darurat sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu 

berupa alat-alat yang dapat digunakan saat evakuasi dan penyelamatan korban 

bencana. Untuk wilayah Desa Sirnoboyo merupakan desa yang sering mengalami 

banjir maka alat yang dibutuhkan berupa perahu, pelampung dan tali tambang. 

Berikut ini merupakan pernyataan dari Basori : 

“Kemarin itu fasilitas kurang, sangat-sangat kurang terutama perahu, perahu 

yang digunakan evakuasi kemarin itu punya masyarakat karena desa belum 

punya perahu sendiri. Memang masarakat sirnoboyo punya banyak perahu 

tapi perahunya perahu nelayan jadi sulit untuk masuk ke gang-gang kecil, 

seharusnya kan yang digunakan evakuasi itu perahu karet. Ya ada kemarin 1 

perahu karet dari BPBD tapi sifatnya pinjam pakai.”
64

 

Alat-alat yang digunakan saat evakuasi korban bencana disediakan oleh 

Pemerintah Desa Sirnoboyo dan BPBD Kab. Pacitan, namun masyarakat Desa 

Sirnoboyo juga memiliki beberapa peralatan evakuasi seperti perahu. Peralatan 

                                                           
64 Wawancara dengan Basori selaku relawan Desa Sirnoboyo pada 19 Januasi 2018 
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yang dimiliki oleh Desa Sirnoboyo memiliki jumlah yang terbatas, dengan 

keterbatas itu maka pihak desa bisa melakukan pinjam pakai peralatan milik 

BPBD maupun meminta bantuan dari desa lain. Fasilitas evakuasi bencana Desa 

Sirnoboyo memang masih kurang terutama untuk pengadaan perahu karet. Perahu 

karet merupakan fasilitas yang sangat penting terutama untuk evakuasi korban 

bencana banjir karena Desa Sirnoboyo merupakan desa yang sering terjadi banjir. 

Selama ini desa menggunakan perahu nelayan untuk mengevakuasi korban banjir 

yang sebenarnya tidak efektif untuk digunakan. Adapun alasan desa tidak 

memiliki perahu karet karet yaitu anggaran yang tidak cukup untuk membeli 

perahu karena harga perahu sangat mahal. Untuk itu pegadaan perahu karet desa 

mengajukan bantuan ke BPBD pada tahun 2018. Gambaran evakuasi korban 

banjir terlampir (Lihat gambar 3). 

Banyak peralatan yang diperlukan saat evakuasi bencana di Desa 

Sirnoboyo terutama jika terjadi bencana dengan kondisi yang besar seperti yang 

terjadi pada 28 November 2017.  Peralatan utama yang diperlukan yaitu perahu 

karet, Desa Sirnoboyo pada saat mengevakuasi korban bencana banjir pada 28 

November 2017 menggunakan perahu kayu milik nelayan Desa Sirnoboyo. Bukan 

hanya perahu yang menjadi alat bantu penyelamatan korban benacana, peralatan 

lainya yang digunakan yaitu jas hujan, tali tambang, tandu dan ban karet.  

 c). Pasca Bencana 

 Pasca bencana merupakan kegiatan pemulihan untuk mengembalikan 

kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana. Pada tahap pasca 

bencana pemerintah wajib melakukan upaya rehabilitasi dan rekontruksi. 

Pemerintah wajib memberikan fasilitas kepada masyarakat korban bencana 
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diantara yaitu posko pengungsian, dapur umum, penyediakan peralatan sekolah 

untuk anak-anak tedampak bencana, menyediakan alat-alat berat, mencari bantuan 

tenaga manusia, serta bantuan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur. 

Menurut Kamim sebagai berikut: 

“sarana prasarana untuk pasca bencana yang lebih kita butuhkan lebih ke 

alat-alat berat dan air bersih. Alat berat ini untuk membantu membersihkan 

sisa-sisa lumpur endapan banjir sama sampah-sampah. Banjir kemarin itu 

arusnya ngalir ke daerah yang lebih rendah nah otomatis arus air ini juga 

membawa sampah,  sampah ini semua ngumpul ada yang di suruhan sama 

ngemplak. Sedangkan sampah itu nggak cuma barang-barang plastik biasa, 

ada hewan ternak, meja kursi, peralatan rumah tangga semua kebawa 

arus.”
65

 

 

 Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pascabencana lebih 

fokus kepada alat-alat berat, seperti truk pengangkut sampah. Hal ini karena banjir 

membawa berbagai macam sampah seperti peralatan rumah tangga, hewan ternak 

sapi, kambing dan sampah lainya. Sehingga tidak memungkinkan untuk 

menggunkan tenaga manusia karena jumlah sampah yang terlalu banyak. Selain 

itu alat berat juga dibutuhkan untuk mengeruk lumpur yang mengendap karena 

banjir. Desa Sirnoboyo tidak dapat memenuhi semua sarana dan prasarana untuk 

kegiatan pasca bencana,  karena biasanya sarana dan prasarana untuk pasca 

bencana mendapat bantuan dari pemerintah melalui BPBD Kabupaten, tetapi 

pemerintah desa dan masyarakat tetap turut serta dalam pelaksanaan kegiatanya. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Wawancara dengan Kamim selaku anggota FPRB Desa Sirnoboyo pada 19 Januasi 2018 
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Tabel 5.3 

Jenis Pendekatan Sumber 

 

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Anggaran Sumber Daya Sarana 

dan Prasarana 

1. BPBD Kab. Pacitan 

2. Fasilitator Desa 

Tangguh Bencana 

3. Relawan Desa 

Sirnoboyo 

4. FPRB Desa Sirnoboyo 

5. Masyarakat Desa 

Sirnoboyo 

1. Sebesar 10% 

APBDes Desa 

Sirnoboyo tahun 

2017 

2. Bantuan dari 

swadaya masyarakat, 

LSM, dan CSR PT 

Sampoerna 

 

1. Pra Bencana : Radio Desa,  HT 

(Handy Talky), Kentongan, 

Pengeras Suara, Aplikasi Media 

Sosial Whatsapp 

2. Saat Bencana : Perahu kayu, 

perahu karet, tandu, ban karet, tali 

tambang 

3. Pasca Bencana : Posko 

pengungsian, dapur umum, alat 

berat dan truk sampah 
Sumber : Diolah Peneliti, 2018 

 Berdasarkan  pendekatan sumber yang terdiri dari sumber daya manusia, 

sumber daya anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana program desa 

tangguh bencana di Desa Sirnoboyo tahun 2017 belum efektif. Untuk sumber 

daya manusia di Desa Sirnoboyo belum sepenuhnya efektif, khususnya untuk 

relawan mengalami kendala yaitu kurangnya jumlah anggota dan masyarakat desa 

yang belum memiliki kemandirian serta belum mampu memulihkan diri dengan 

segera dari dampak-dampak bencana. untuk sumber daya anggaran meskipun 

telah dianggarkan dari APBDes tetapi belum mencukupi untuk semua kegiatan 

program desa tangguh bencana, sehingga harus mencari bantuan anggaran dari 

pihak lain. Sedangkan untuk sarana dan prasaran juga belum efektif karena 

kurangnya fasilitas yang dimiliki terutama sarana dan prasarana yang digunakan 

saat tanggap darurat.   
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5.2 Pendekatan Proses   

5.2.1 Proses Pelaksanaan/Mekanisme 

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program desa tangguh bencana 

Desa Sirnoboyo, salah satu indikatornya yaitu proses pelaksanaan program 

tersebut. Banyak orang yang tidak memperdulikan bagaimana prosesnya, namun 

cenderung lebih melihat hasilnya. Padahal jika kita fahami dengan baik hasil yang 

baik merupakan hasil proses yang baik pula. Berkaitan dengan program desa 

tangguh bencana di Desa Sirnoboyo, proses pelaksanaanya dilakukan oleh pelaku 

desa tangguh bencana yaitu pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan 

seluruh masyarakat Desa Srinoboyo. Melihat kondisi wilayah Desa Sirnoboyo 

merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Sungai Grindulu sebagai 

sungai terbesar di Pacitan dan Sungai Jelok. Hal tersebut mengakibatkan wilayah 

Desa Sirnoboyo sebagai desa yang rawan akan ancaman bencana banjir. Desa 

Sirnoboyo merupakan wilayah yang hampir setiap tahun terjadi bencana banjir, 

dusun yang memiliki dampak terparah yaitu Dusun Krajan dan Dusun Suruhan 

karena memiliki wilayah yang lebih rendah. 

Melihat kondisi desa yang selalu terancam bencana banjir, kemudian 

pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk mengikuti program desa tangguh 

bencana yang diajukan melalui musrenbangdes (Musyawarah Rencana 

Pembangunan Desa) pada tahun 2012.  Desa tangguh bencana Desa Sirnboyo 

ditetapkan melalui Peraturan Desa Sirnoboyo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Desa 

Tangguh Bencana. Adapun salah satu tujuan dari program desa tangguh bencana 

di Desa Sirnoboyo yaitu mendorong terwujudnya masyarakat Desa Sirnoboyo 
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tangguh dalam menghadapi bencana yang lebih terarah,terencana,terpadu dan 

terkoordinasi. 

Program Desa Tangguh Bencana di Desa Sirnoboyo merupakan program 

penanggulangan bencana yang berbasis kepada masyarakat. Proses 

penanggulangan bencana Desa Sirnoboyo mengacu pada Rencana 

Penanggulangan Bencana (PRB). Rencana Penanggulangan Bencana (PRB) 

merupakan rencana 5 tahun yang mencakup penilaian risiko dan pilihan tindakan 

penanggulangan bencana. Untuk pilihan penanggulangan bencana meliputi : 

pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan (pra bencana), tanggap darurat (saat 

bencana), dan pemulihan (pasca bencana). Rencana penanggulangan bencana 

disusun berdasarkan musyawarah para pelaku penanggulangan bencana. Berikut 

ini merupakan siklus penanggulangan bencana di Desa Sirnoboyo yang mengacu 

pada siklus penanggulangan bencana BNPB : 

 

Gambar 5.1 

Siklus Penanggulangan Bencana di Desa Sirnoboyo 

 

 

 

Diagram 5.1 

Siklus Penanggulangan Bencana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti, 2018 

 

Pra Bencana Saat 

Bencana 

Pasca Bencana 

Kejadian 

Bencana 

2.Tanggap Darurat 

3. Pemulihan 

1. Kesiapsiagaan 
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 Diagram di atas merupakan sikslus penanggulangan bencana di desa 

Sirnoboyo. Tahap pertama yaitu kesiapsiagaan yang dilakukan menjelang bencana 

akan terjadi, sehingga sebelum itu maka dilakukan seperti pencegahan ataupun 

mitigasi bencana. Dalam tahap kesiapsiagaan maka telah terlihat adanya tanda-

tanda akan terjadi bencana. Maka pada tahap ini, seluruh masyarakat harus siap 

dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Dalam pelaksanaan 

kesiapsiagaan program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo sebagai berikut : 

Tabel 5.4 

Kegiatan Kesiapsiagaan (pra bencana) Desa Sirnoboyo 

 

No RENCANA KEGIATAN PELAKU 

1 Mengikuti Pelatihan  Masyarakat 

2 Siaran Tentang Bencana FPRB, Pemerintah Desa 

3 Membuat Skema Akses 

Evakuasi 

FPRB, Pemerintah Desa, Relawan 

4 Menyediakan Sarana 

Informasi 

FPRB, Pemerintah Desa 

5 Menyediakan Sarana 

Transportasi 

FPRB, Pemerintah Desa 

6 Pengadaan Perahu Karet FPRB, Pemerintah Desa, Relawan 

7 Pengadaan Tenda/Terpal FPRB, Pemerintah Desa, Relawan 

 Membuat Posko Bencana FPRB, Pemerintah Desa, Relawan 

9 Pegadaan Alat-Alat 

Kesehatan 

Tim Medis 

    Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Desa Sirnoboyo Tahun 2012 

 Tabel di atas merupakan kegiatan kesiapsiagaan (pra bencana) yang 

dilakukan untuk menghadapi ancaman bencana di Desa Sirnoboyo. Kegiatan-

kegiatan tersebut merupakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk 

memantau ancaman bencana. Salah satu kegiatan pra bencana yang sering 

dilakukan di Desa Sirnoboyo yaitu pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan 

sumberdaya manusia. Gambar Peningkatan Kapasitas Desa Sirnoboyo Tahun 

2017 terlampir (lihat gambar 4 dan 5). 
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Gambar tersebut merupakan salah satu kegiatan Program Desa Tangguh 

Bencana Desa Sirnboyo tahun 2017. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

memberikan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas 

desa dalam bentuk pelatihan dan talkshow. Pelatihan dan Talkshow tersebut  

termasuk kedalam kegiatan kesiapsiagaan Desa Sirnoboyo.  Kegiatan-kegiatan 

kesiapsiagaan Desa Sirnoboyo dilakukan oleh para pelaku penanggulangan 

bencana yaitu masyarakat, forum pengurangan bencana, relawan dan pemerintah 

desa. Dalam pelaksanaan penaggulangan bencana terdapat pula kegiatan tanggap 

darurat (saat bencana) yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5.5 

Rencana Kegiatan Tanggap Darurat (saaat bencana) Desa Sirnoboyo 

 

No. RENCANA KEGIATAN PELAKU 

1. Menghimbau Warga Untuk 

Tenang 

Forum 

2. Relawan Mengevakuasi Warga Relawan  

3. Membuat Barak Dapur Umum FPRB/Relawan 

4. Membuat Tenda/Barak 

Pengungsian 

FPRB /Relawan 

5. Membuat Posko Kesehatan FPRB /Relawan 

6. Membuat Penampungan Hewan FPRB /Relawan 

7. Menyiapkan Transportasi FPRB /Relawan 

8. Menyiapkan Tenaga Medis FPRB /Relawan 

9. Menyiapkan Bahan 

Makan.Pakaian 

FPRB /Relawan 

10. Menyediakan Air Bersih PDAM/Pemda  

11. Menyiapkan MCK FPRB /Relawan 

12. Menyediakan Tim 

Medis(Perwat/Bidan) 

Dinas Kesehatan  

13. Menyiapkan Obat-Obat Dinas Kesehatan 
Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Desa Sirnoboyo 

   Tahun 2012 

  

Setelah adanya kegiatan kesiapsiagaan jika terjadi bencana maka melakukan 

kegiatan tanggap darurat. Dalam pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan 

lebih diutamakan untuk melakukan penyelamatan jiwa. Dalam kegiatan tanggap 
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darurat disinilah dapat diimplementasikan pengetahuan dan ilmu yang di dapat 

dalam pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jika masyarakat yang memiliki bekal 

tentang ilmu dan pengetahuan kebencanaan, maka akan tahu apa-apa yang harus 

dilakukan saat terjadi bencana. Pada tahap ini akan sangat berguna manfaat dari 

program desa tangguh bencana, masyarakat akan dengan sendirinya bergerak 

melakukan penyelamatan jiwa tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar 

ataupun dari pemerintah. Hal ini didukung oleh pernyataan Arifin Selaku 

Fasilitator Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo : 

“untuk tanggap darurat yang pertama kita lakukan pastinya penyelamatan 

jiwa, nyawa, ini hal yang paling utama. Evakuasi kita utamakan untuk orang 

tua yang sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya (biasanya dalam keadaan 

sakit), anak-anak dan perempuan. Itu kita evakuasi menggunakan perahu 

dan kita carikan tempat yang aman bisa kita tempatkan di posko 

pengungsian, kemarin kita buatkan di jalan JLS sana yang memang 

lokasinya tinggi tapi ada juga kemarin yang kita ungsikan di rumah warga 

yang memiliki dua lantai jadi kita tempatkan di atas. Yang kedua 

menyelamatkan peralatan-peralatan rumah tangga dan hewan ternak, kalo 

untuk surat-surat itu saya rasa sudah diselamatkan lebih dulu tapi ada juga 

yang hilang. Tapi untuk peralatan rumah tangga dan hewan ini kita nggak 

sempat menyelamatkan, untuk ternak di Sirnoboyo itu hanya sedikit yang 

sempat diselamatkan. Untuk peralatan rumah tangga ya sudah nggak sempat 

jadi yasudah, soalnya kita evakuasi penduduk itu sampai malam hari karena 

kekuranga n perahu, masyarakat yang di gang-gang itu kan terjebak udah 

nggak bisa keluar kalo gak ada perahu. Tapi tetap kita upayakan masyarakat 

yang terjebak itu kita evakuasi.”
66

 

 

Setelah melakukan penyelamatan jiwa selanjutnya penduduk yang 

dievakuasi ditempat di lokasi-lokasi yang aman seperti posko pengungsian yang 

ada di atas JLS (Jalan Lintas Selatan) yang lebih tinggi serta dirumah-rumah 

warga yang memiliki latai dua sebagai lokasi timpat tinggal sementara warga. 

Bencana banjir yang melanda Kab. Pacitan terutama Desa Sirnoboyo pada 28 

November 2017 merupakan bencana terbesar yang pernah melanda Desa 

                                                           
66 Wawancara dengan Arifin Kepala Desa Sirnoboyo, Op. Cit 
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Sirnoboyo. Banyak kendala yang terjadi pada saat tanggap darurat bencana di 

Desa Sirnoboyo seperti minimnya alat evakuasi dan belum sepenuhnya 

masyarakat Desa Sirnoboyo dapat mandiri dalam menghadapi bencana. 

Terdapat kendala yang dialami relawan desa pada saat mengevakuasi warga 

akibat minimnya fasilitas yaitu perahu. Hal ini mengakibatkan relawan sulit 

mengevakuasi warga yang berada di gang kecil. Kendala yang dialami tidak 

hanya berkaitan dengan evakuasi warga tetapi juga masyarakat yang belum 

sepenuhnya mandiri daam menghadapi bencana sehingga menimbulkan banyak 

kerugian. Masyarakat desa tidak bisa menyelamatkan terutama peralatan rumah, 

dokumen-dokumen penting yang rusak dan hewan ternak yang akhirnya 

menimbulkan banyak kerugian materil. Masyarakat tidak cukup jika hanya 

mengandalkan bantuan relawan yang jumlahnya sangat minim untuk 

menyelamatkan barang-barang pribadinya. Program Desa Tangguh Bencana 

menuntut masyarakat untuk mandiri jika terjadi bencana, akan tetapi masyarakat 

Desa Sirnoboyo belum mencapai hal tersebut. 

Berdasarkan  rincian rencana kegiatan tanggap darurat Desa Sirnoboyo, ada 

beberapa poin yang tidak tercapai dan tidak terlaksana saat benar-benar terjadi 

bencana, seperti membuat penampungan hewan, memberikan bantuan konsumsi 

dan air bersih. Saat tanggap darurat bencana di Desa Sirnoboyo tidak ada 

penampungan hewan yang disediakan untuk menyelamatkan hewan ternak milik 

warga. Sehingga banyak hewan ternak milik warga Desa Sirnobyo mati dan 

mengapung akibat terdampak bencana banjir.  

Bencana banjir yang melanda Desa Sirnoboyo terjadi pada 28 November 

2017 telah terjadi sejak pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB dan tinggi air mencapai 
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lebih dari 2 meter. Warga mulai mengungsi sejak siang hari, warga mengungsi ke 

lokasi yang aman seperti masjid Desa Sirnoboyo, aula kantor Desa Sirnoboyo dan 

juga posko pengungsian yang disediakan pemerintah. Selain itu banyak 

masyarakat Desa Sirnoboyo juga mengungsi di rumah-rumah warga yang aman 

seperti rumah yang memiliki 2 lantai. Pada saat tanggap darurat dan masyarakat 

mulai mengungsi hingga malam hari, tidak semua warga mendapatkan bantuan 

konsumsi terutama yang mengungsi di lantai 2 rumah-rumah warga. Hal tersebut 

karena pengungsi yang berada di rumah-rumah warga masih dapat mengolah 

bahan makanan yang ada, sedangkan untuk pengungsi di masjid Desa Sirnoboyo 

dan aula kantor desa memiliki jumlah pengungsi yang banyak lebih dari 40 orang. 

Oleh karena itu memberian konsumsi lebih diutamakan untuk mengungsi yang 

ada di kator desa dan masjid Sirnoboyo. Selain itu untuk mendistribusikan 

bantuan makanan untuk mengungsi di rumah warga cenderung mengalami 

kesulitan karena harus menggunakan perahu, sedangkan pada saat itu perahu 

masih digunakan untuk evakuasi hingga malam hari.  

 Berikutnya yaitu pasca bencana merupakan sesudah bencana terjadi dimana 

masyarakat masuk kedalam tahap pemulihan dari bencana. Berikut merupakan 

kegiatan rencana pemulihan pasca bencana Desa Sirnoboyo : 

Tabel 5.6 

Rencana Pemulihan Pasca Bencana 

 

No. RENCANA KEGIATAN PELAKU 

1. Pemberian Obat-Obatan Dokter/Perawat 

2. Pemberian Makanan Dan Sandang Relawan 

3. Penyuluhan ,Hiburan kepada 

Pengungsi 

Relawan  

4. Minta Bantuan Relawan  Luar Desa Pemdes/Forum 

5. Menyiapkan Truk/Mobil Terbuka Pemdes /Forum 

6. Menyediakan Ambulan Pemdes /Forum  

7. Kegiatan Kerja Bhakti  Masyarakat & Relawan 
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8. Membangun Kembali Fasilitas Rusak Pemerintah  

9. Melaporkan Kerusak Dan Kerugian 

Akibat Bencana 

Pemdes /Forum 

      Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Desa Sirnoboyo Tahun 2012 
 

Kegiatan pasca bencana biasanya fokus untuk membangun kembali 

kerusakan-kerusakan  yang terjadi akibat kerusakan bencana. Berdasarkan tabel di 

atas kegiatan pasca bencana terdapat pemberian bantuan logistik berupa bantuan 

obat, sandang pangan. Pemberian bantuan trsebut dikarenakan setelah terjadi 

bencana masyarakat tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Berikut ini merupakan penuturan dari Arifin selaku Kepala Desa Sirnoboyo : 

“sekarang ini pemerintah desa, masyarakat sedang disibukan dengan 

kegiatan-kegiatan pascabencana. Yang sedang kita lakukan sekarang itu 

menata ulang, merengereng kembali apa yang rusak, apa yang harus kita 

perbaiki. Untuk sandang pangan jelas sudahkita upayakan, sudah ada 

bantuan dari pemerintah kita juga sudah buatkan dapur umum. saat ini 

masyarakat fokus untuk membersihkan rumah masing-masing karena 

banyak lumpur, kalau untuk membersihkan fasilitas umum di Sirnoboyo ini 

di bantu oleh TNI sama ada dari masyarakat desa lain. Sedangkan untuk 

kerusakan khusus untuk fasilitas masih kita data, kayak masjid, sekolah, 

fasilitas kantor desa, rumah warga, tanggul-tanggul yang jebol itu nanti kita 

data kemudian kita laporkan ke pemerintah untuk selanjutnya diberikan 

bantuan. Tapi alhamdulillahnya untuk wilayah Desa Sirnoboyo rumahnya 

masih aman, kerusakan memang tetap ada tapi nggak sampek ada yang 

hilang kebawa arus banjir.
67

   

Untuk kegiatan pascabencana, pemerintah dan masyarakat disibukan dengan 

kegiatan untuk pemulihan dengan memberikan bantuan sandang pangan serta 

mendata kerusakan-kerusakan akibat bencana. Berdasarkan penjelasan Arifin, 

kerusakan akibat bencana di Desa Sirnoboyo lebih banyak yaitu kerusakan secara 

fisik terutama fasilitas umum, rumah warga, dan tanggul-tanggul air. Kerusakan-

kerusakan tersebut harus dilaporkan ke desa agar dapat ditindaklanjuti sehingga 

nanti dapat diberikan bantuan untuk mengembalikan fasilitas-fasilitas yang rusak.  

                                                           
67

 Ibid 
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Berdasarkan definisi desa tangguh bencana dimana sebuah desa tangguh 

harus bisa memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang 

merugikan. Akan tetapi hal ini belum terlihat di Desa Sirnoboyo, pemulihan pasca 

bencana cenderung lambat karena masyarakat masih menunggu bantuan dari 

pihak-pihak lain untuk membantu masyarakat desa. Hal ini terlihat dalam hal-hal 

kecil seperti pada kerja bhakti, dimana untuk membersihkan sisa-sisa sampah dan 

endapan lumpur akibat banjir harus menunggu bantuan dari pemerintah seperti 

TNI dan relawan dari desa-desa lain. Proses untuk membersihkan lingkungan 

pasca bencana di Desa Sirnoboyo diperlukan waktu lebih dari 1 minggu, karena 

masyarakat fokus untuk membersihkan rumahnya masing-masing sehingga 

mengabaikan kebersihan lingkungan lainya.   

Berdasarkan kegiatan pelaksanaan program desa tangguh bencana Desa 

Sirnoboyo mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana masih 

terdapat banyak kendala dan ada beberapa yang tidak sesuai dengan rencana. 

Sehingga perkembangan Desa Sirnoboyo sebelum dan sesudah menerapkan 

program ini tidak begitu terlihat. Adapun yang menjadi pembeda hanya terletak 

pada tahap kesiapsiagaan, masyarakat telah melaksanakan berbagai kegiatan-

kegiatan pengurangan risiko bencana yang tidak dilakukan oleh desa-desa lain. 

Sedangkan untuk tahap tanggap darurat dan pasca bencana belum menunjukan 

adanya perbedaan yang signifikan dari desa-desa lain yang belum menerapkan 

program desa tangguh bencana. 

 Berdasarkan tiga tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana 

terdapat beberapa kendala dan tidak efektif terutama pada tahap tanggap darurat 

dan pasca bencana. Ketidakefektifan tersebut lebih banyak disebabkan oleh 
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sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap dalam menghadapi bencana. 

Meskipun dalam tahap kesiapsiagaan telah diberikan bekal pengetahuan kepada 

masyarakat tetapi tidak semua masyarakat mampu mengimplementasikan ilmu 

yang didapat.  

 5.3 Pendekatan Sasaran 

 5.3.1 Lingkungan 

Sasaran program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo tidak hanya terfokus 

pada ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, tetapi juga 

pada lingkungan sekitar desa. Bencana dan lingkungan merupakan dua aspek 

yang saling berhubungan satu sama lain. Terjadinya bencana terutama banjir di 

Desa Sirnoboyo tidak lepas dari adanya lingkungan yang buruk. Seperti yang 

terjadi pada Desember 2014 terjadi banjir di Dusun Krajan akibat adanya 

pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang tidak memperhatikan aspek 

lingkungan khususnya tata pembuangan air yang akhirnya mengakibatkan banjir. 

Terkait permasalahan tersebut maka masyarakat desa meminta 

pertanggungjawaban kepada instansi terkait agar memperhatikan saluran 

pembuangan air. Selain itu permasalahan yang masih terjadi hingga kini yaitu 

terjadi penyempitan dan pendangkalan sungai Grindulu. Desa Sirnoboyo 

berbatasan langsung dengan sungai Grindulu yang dibeberapa titik mengalami 

pendangkalan akibat material lumpur dan material tambang yang terbawa arus 

hingga akhirnya mengendap. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti faktor alam dan juga ulah manusia terutama aktivitas penambangan 
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yang tidak teratur yang ada di hulu sungai.  Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Kamim sebagai berikut : 

“Struktur lingkungan sirnoboyo inikan memang lebih rendah dari desa 

lain, ditambah dengan lokasi desa yang diapit oleh dua aliran sungai yang 

akhirnya menyebabkan sirnoboyo sering banjir. Terlepas dari itu ada 

faktor lain yang menjadi penyebab seperti adanya dampak dari 

pembangunan yang tidak memperhatikan pembuangan saluran air, 

pendangkalan sungai kemudian juga karena kebiasaan-kebiasaan buruk 

masyarakat terutama yang dekat aliran sungai sering buang sampah ke 

sungai. Nah berangkat dari situ kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan 

lingkungan untuk mengurangi dampak dari bencana. Kalo menghilangkan 

kan jelas kita tidak bisa, yang bisa kita lakukan sekarang ya itu 

mengurangi dampaknya.”
68

  

 Ada beberapa kegiatan yang dilakukan Desa Sirnoboyo untuk mengurangi 

dampak adanya bencana banjir, pada tahun 2017 terdapat 3 kegiatan yang 

bertujuan untuk menjaga lingkungan Desa Sirnonoyo yang diinisiasi oleh 

pemerintah desa yaitu festival sungai, lomba kebersihan antar kampung dan 

perbaikan saluran air serta Bank Sampah. Kegiatan-kegiatan tersebut selain 

bertujuan untuk menjaga lingkungan juga untuk meningkatkan partisipasi dan 

kapasitas warga desa dalam menghadapi bencana. 

Rangkaian kegiatan Desa Sirnoboyo untuk mencapai tujuan Desa Tangguh 

Bencana, salah satunya yaitu adanya festival sungai yang diadakan pada tahun 

88882017. Kegiatan festival sungai merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh 

pemerintah Desa Sirnoboyo kemudian berkerja sama dengan Badan 

Penanggulangan Bencana Kab. Pacitan. Kegiatan festival sungai ini digelar di  

sungai Grindulu yang terdiri dari berbagai agenda yaitu lomba perahu hias, cipta 

menu makanan tradisional, lomba tangkap ikan, terjun sarung dan bersih-bersih 

                                                           
68

 Wawancara dengan Kamim anggota FPRB Desa Sirnoboyo pada 19 Januasi 2018 
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sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan partisipasi 

masyarakat desa khusunya Desa Sirnoboyo akan pentingnya lingkungan. 

Gambaran kegiatan festival sungai Desa Sirnoboyo terlampir (lihat Gambar 6 dan 

Gambar 7 ) 

Kegiatan untuk menjaga lingkungan selanjutnya yaitu lomba kebersihan 

antar kampung yang diikuti oleh  empat dusun yaitu Dusun Mendole, Krajan, 

Suruhan dan Dusun Ngemplak. Lomba kebersihan antar dusun di Desa Sirnoboyo 

dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Kegiatan ini dilakukan guna 

meningkatkan kepedulian masyarakat akan kondisi lingkunganya. Kegiatan lainya 

yaitu perbaikan saluran air di Desa Sirnoboyo, anggaran perbaikan dialokasikan 

oleh pemerintah yang diusulkan saat Musrenbangdes. Perbaikan saluran air Desa 

Sirnoboyo sangat diperlukan mengingat masih banyak saluran air yang belum 

permanen. 

Selanjutnya yaitu adanya fasilitasi bank sampah, yang baru dimulai pada 

tahun 2017 dan sudah berjalan sejak Juni 2017. Desa Sirnoboyo telah membentuk 

Bank Sampah yaitu Bank Sampah unit “Berseri” serta 4 sub unit bank sampah 

yang tersebar di 4 wilayah Desa Sirnoboyo yaitu Sub Unit Ngemplak, Sub Unit 

Suruhan, Sub Unit Krajan, dan Sub Unit Mendole. Untuk pengangkutan sampah 

di empat sub unit tersebut Desa Sirnoboyo telah memiliki 1 kendaraan roda 3. 

Adanya bank sampah di Desa Sirnoboyo sebagai langkah untuk membantu 

pengelolaan sampah di tingkat desa dan meminimalisir adanya pembuangan 

sampah sembarangan, seperti membuang sampah di daerah pinggiran sungai. 

Bank sampah Desa Sirnoboyo selain untuk menjaga lingkungan agar bersih 

tetapi juga memiliki motif ekonomi, karena saat mereka menukarkan sampah 
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maka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan melalui 

rekening. Selain itu melalui bank sampah, pengelolaan sampah akan lebih 

bermanfaat karena bank sampah juga bertujuan untuk mengubah sampah menjadi 

suatu barang yang bermanfaat seperti kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai 

ekonomis. Gambaran bank sampah di Desa Sirnoboyo terlampir (lihat Gambar 8 

dan Gambar 9). Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk 

menjaga lingkungan desa agar dapat mengurangi dampak adanya bencana banjir. 

Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaga lingkungan serta merubah 

kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat.  

5.3.2 Ekonomi 

 Bencana alam hampir selalu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

termasuk lingkungan, ekonomi dan sosial. Bencana juga menyebabkan kerusakan 

lingkungan dan infrastruktur sehingga menghambat kegiatan dan aktivitas 

masyarakat terutama dalam kegiatan perekonomian. Target Program desa tangguh 

bencana Desa Sirnoboyo tahun 2017 yaitu menuju desa tangguh bencana utama, 

yang didalamnya terdapat indikator yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi produktif 

alternatif untuk mengurangi kerentanan. Kegiatan ekonomi produktif alternatif ini 

juga merupakan salah satu indikator keberhasilan program desa tangguh bencana 

yang diamanatkan oleh BNPB.  

“Ya yang dimaksud dengan bencana memang bukan hanya bencana alam 

secara menyeluruh artinya kerusakan dan sebagainya tapi ekonomi juga 

masuk dalam kategori penilaian pangan artinya bagaimana masyarakat itu 

bisa bertahan saat terjadi bencana. Secara keseluruhan terkait perekonomian 

rata-rata masyarakat Desa Sirnoboyo itu ada yang nelayan ada yang 

pegawai, petani, usaha rumahan tapi kebanyakan nelayan meskipun kita 

tidak punya pantai sendiri, jadi masyarakat yang melaut ke desa sebelah 

Desa Kembang. Nah untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat ini 

sebenarnya susah untuk diukur berhasil apa nggaknya, tapi tetap kita 



105 
 

 
 

upayakan. Kaya kemarin Sirnoboyo itukan lumayan banyak home industri 

yang mengolah aneka produk makanan, kaya hasil olahan ikan ada juga 

hasil olahan ubi, itu kita sering adakan pelatihan juga bahkan kita wajibkan 

untuk ikut kalo ada acara-acara atau event besar untuk mengenalkan 

produk-produk dari Desa Sirnoboyo. Tapi waktu ada banjir besar kemarin 

malah habis semua.”
69

 

Kegiatan ekonomi produktif alternatif ini menjadi tantangan bagi 

pemerintah desa dan masyarakat. Sebagian besar mata pencaharian masyarkat 

Desa Sirnoboyo yaitu petani, nelayan dan usaha kecil, bencana terutama banjir 

menyebabkan persawahan warga terendam dan merusak pertanian. Untuk 

masyarakat nelayan sulit menjual atau mendistribusikan ikan di Desa Sirnoboyo, 

ikan yang berasal dari nelayan Desa Sirnoboyo biasanya diolah kembali menjadi 

aneka produk. Bencana banjir yang terjadi pada 28 November 2017 juga 

menyebabkan lumpuhnya roda perekonomian masyarakat Desa Sirnoboyo. 

 Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah desa dan masyarakat 

mengupayakan adanya kegiatan ekonomi alternatif untuk mengurangi kerentanan 

yaitu dengan strategi menciptakan pendapatan baru. Menciptakan pendapatan baru 

lebih mengarah pada usaha dan industri kecil diantaranya membuat membuat 

produk olahan makanan ringan olahan pisang, singkong dan ubi, pedagang baik 

itu hasil budidaya ikan maupun hasil olahan makanan, usaha rumahan (laundry, 

toko dan warung makan), bengkel serta olahan hasil laut yaitu terasi, abon, dan 

olahan tuna (tahu tuna, bakso tuna dan sosis tuna).
70

 

 Dari berbagai rencana usaha di atas sudah berjalan secara produktif di Desa 

Sirnoboyo kecuali pengolahan ikan tuna karena pengolahan ikan tuna sudah 

terkonsentrasi di  Desa Sidoharjo sehingga masyarakat Ds. Sirnoboyo tidak ada 

                                                           
69

 Wawancara dengan Basori  selaku relawan Desa Sirnoboyo pada 19 Januasi 2018 
70

 Desa Sirnoboyo Tangguh Bencana oleh Pemerintah Desa Sirnoboyo Tahun 2012 
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yang mendirikan usaha pengolahan ikan tuna. Meskipun kegiatan ekonomi 

alternatif yang ada sudah berjalan produktif tetapi tidak sepenuhnya efektif, 

terutama saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana terutama banjir akan 

menyebabkan kelumpuhan ekonomi, karena rumah warga akan terendam banjir 

sehingga proses produksi industri dan kegiatan ekonomi akan terhenti. Selain 

proses produksi yang terhenti, jalan transportasi  yang terendam juga akan  

menyebabkan berhentinya pendistribusan produk hasil industri masyarakat. 

5.3.3 Sosial 

Sesuai penjelasan di atas bahwa bencana dapat mempengarui segala aspek 

kehidupan masyarakat. Selain itu bencana juga sering kali merugikan baik dari 

aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Untuk aspek sosial bencana dapat 

memberikan dampak positif dan negatif. Untuk dapak negatif sering kali bencana 

menimbulkan depresi kepada korban bencana akibat dari hilangnya sanak saudara 

hingga kerugian material. Sedangkan dampak positifnya bencana juga bisa 

mewujudkan adanya solidaritas atau bentuk kepedulian sesama saat terjadi 

bencana.  

“Sirnoboyo ini kalo dibilang kota ya belum dibilang desa ya nggak ndeso-

ndeso banget karena letak kita disini dekat dengan kabupaten. Untuk kultur 

masyarakat desa sirnobyo itu masih ada, sifat kegotong royongan  juga 

masih kental. Secara keseluruhan memang sisi sosial masyarakat sirnoboyo 

itu masih tinggi, tidak hanya dalam hal kebencanaan yang itu tugas kita 

bersama seluruh masyarakat tetapi juga dalam hal-hal lain seperti kematian 

atau ada musibah lain, pembangunan tempat ibadah juga masyarakat ikut 

bergotng royong tidak hanya tenaga kadang juga berupa materi. Kalo waktu  

bencana kemarin bencana yang memberikan kita pelajaran yang luar biasa, 

masyarakat saling peduli, biasanya tidak cuma waktu sirnoboyo kena 

bencana, waktu desa lain kena bencana warga sirnoboyo juga turut 

membantu yang dikoordinasi oleh masing-masing kasun (Kepala Dusun). 

Kemudian juga saling mengingatkan ketika membuang sampah 

sembarangan yang nantinya dapat menyumbat saluran akibatnya 
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menyebabkan banjir juga, menjaga ekosistem sungai grindulu hal-hal seperti 

itu kita galakan di masyarakat.”
71

 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa masyarakat Desa Sirnoboyo memiliki 

sisi sosial yang tinggi karena kultur masyarakatnya masih ada. Dalam hal 

kebencanaan sisi sosial masyarakatnya terlihat dalam beberapa hal salah satunya 

yaitu adanya saling kepedulian, baik itu kepedulian untuk lingkungan maupun 

antar sesama masyarakat. Kepedulian untuk lingkungan terlihat masih ada 

masyarakat yang saling mengingatkan ketika ada yang membuang sampah 

sembarangan. Selain itu sisi sosial masyarakat Desa Sirnboyo juga masih tinggi 

terutama kepedulian antar sesama masyarakat, tidak hanya dalam aspek 

kebencanaan tapi juga aspek kemanusiaan lainya seperti kegotong royongan, 

memberikan bantuan tenaga dan materi untuk pembangunan fasilitas umum 

seperti masjid. Selain itu masyarakat Desa Sirnoboyo masih menjunjung tinggi 

nilai-nilai sosial seperti memberikan bantuan ketika ada anggota masyarakat yang 

meninggal dunia maupun saat ada masyarakat yang terkena musibah lainya. 

Pernyataan di atas didukung oleh  Basori terkait sosial masyarakat yang ada 

di Desa Sirnoboyo yaitu sebagai berikut. 

“Masyarakat sirnoboyo itu saya katakan saat ini antusiasnya tinggi untuk 

menanggulangi banjir, masyarakatnya yang saling bahu membahu untuk 

membangun kembali. Waktu terjadi bencana itu sangat jelas terlihat 

bagaimana warga untuk menunjukan sisi sosialnya contohnya membantu 

kelompok rentan, kelompok rentan ini anak-anak, wanita, lansia untuk 

terlebih dahulu diselamatkan. Setelah ada banjir besar November kemarin 

alhamdulillah ada masyarakat yang sadar akan bahaya bencana karena 

kemarin-kemarin kan ya masih ada sebagian orang-orang yang sulit diajak 

berpartisipasi entah itu waktu simulasi bencana, pelatihan dan kegiatan-

kegiatan desa.”
72
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 Wawancara dengan  Djoko Sungkono Ketua Relawan Desa Sirnoboyo pada 20 Januari 2018 

pukul 14.22 
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 Dalam prinsip-prinsip program desa tangguh bencana dijelaskan bahwa 

salah satu prinsipnya yaitu keberpihakan pada kelompok rentan yang juga 

termasuk kedalam aspek sosial. Sisi sosial masyarakat Desa Sirnoboyo terlihat 

pada saat bencana yaitu mendahulukan kelompok rentan untuk diselamatkan. 

Program desa tangguh bencana mengutamakan kelompok-kelompok masyarakat 

yang dianggap rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia serta penyandang 

disabilitas.
73

  

Setelah diuji bencana banjir pada November 2017 masyarakat Sirnoboyo 

semakin memiliki kesadaran akan bahaya bencana banjir, karena masih ada 

beberapa orang yang meremehkan bencana sehingga tidak mengikuti kegiatan-

kegiatan pengurangan risiko bencana. Artinya sebelum terjadi bencana masih ada 

sebagian masyarakat yang kurang peduli akan ancaman bencana, karena selama 

ini bencana yang melanda Desa Sirnoboyo tidak separah bencana banjir pada 

tahun 2017. Jika masih ada sebagian orang yang tidak mengikuti kegiatan-

kegiatan pengurangan risiko bencana pasti akan mengalami kesulitan saat terjadi 

bencana, karena warga yang aktif mengikuti kegiatanpun masih banyak yang 

belum bisa mengimplementasikanya dengan baik. Untuk aspek sosial yang 

dimiliki masyarakat Desa Sirnoboyo cukup tinggi dalam hal kebencanaan tetapi 

masih terdapat sebagian warga yang meremehkan bencana.  
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 Observasi penulis pada 28 November 2017 
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Tabel 5.7 

Pendekatan Sasaran 

 

Lingkungan Ekonomi Sosial 

 

1. Festival Sungai 

2. Lomba Kebersihan 

Antar Kampung 

3. Perbaikan Saluran 

Air 

4. Bank Sampah 

1. Menciptakan 

pendapatan baru yang 

mengarah pada 

industri kecil dan 

rumahan 

1. Masyarakat Desa Sirnoboyo 

memiliki kepedulian yang 

tinggi terhadap bencana 

maupun antar sesama 

masyarakat. 

2. Mengutamakan kelompok 

rentan dalam evakuasi 

bencana. 
Sumber : Diolah Peneliti, 2018 

 Berdasarkan pendekatan sasaran dalam program desa tangguh bencana di 

Desa Sirnoboyo yang meliputi sasaran lingkungan, sasaran ekonomi dan sasaran 

sosial belum efektif dalam pelaksanaanya. Dalam pelaksanaanya sasaran program 

desa tangguh bencana secara keseluruh telah terealisasi akan tetapi masih 

mengalami banyak kendala yang disebabkan oleh kondisi lingkungan dan 

sumberdaya manusia. Seperti untuk menjaga kondisi lingkungan Desa Sirnoboyo 

telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi untuk menjaga 

lingkungan, tetapi tetap dilanda bencana banjir karena aliran sungai Grindulu 

mengalami pendangkalan. Untuk sasaran ekonomi di Desa Sirnoboyo belum 

efektif karena meskipun telah mengupayakan adanya kegiatan ekonomi alternatif  

dan telah berjalan tetapi saat terjadi bencana kegiatan tersebut terhenti, akibatnya 

kegiatan ekonomi masyarakat juga akan terhenti.  Sedangkan untuk sisi sosial 

masyarakat Desa Sirnoboyo memang memiliki sisi sosial yang tinggi tetapi tetap 

ada sebagian warga yang belum memiliki rasa kepedulian atau kepekaan akan 

ancaman bencana terutama sebelum terjadi bencana besar pada November 2017. 
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5.4  Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Desa Tangguh 

Bencana Desa Sirnoboyo 

Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas 

setidaknya ada empat karakteristik yaitu karakteristik organisasi, karakteristik 

lingkungan, karakteristik pekerja dan karakteristik kebijakan dan praktik  

manajemen. 

 5.4.1 Karakteristik Organisasi 

Menurut Richard M. Steers dalam karakteristik organisasi terdapat dua hal 

yaitu struktur dan teknologi. Organisasi merupakan wadah dalam penyusunan 

struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi dengan memanfaatkan 

sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Struktur 

merupakan cara organisasi mengatur sumber daya manusia untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada tujuan organisasi tersebut. Dalam hal ini 

karakteristik organisasi memiliki beberapa faktor untuk menyusun sumber daya 

manusia yang ada dalam organisasi yaitu desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, 

dan besarnya unit kerja. Penempatan sumber daya manusia dalam struktur 

organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan, karena 

orang-orang yang terlibat akan bertanggung jawab atas berjalanya kebijakan 

tersebut. Berikut ini merupakan faktor-faktor untuk menyusun struktur  sumber 

daya manusia dalam program desa tangguh bencana : 

a. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dari pimpinan kepada 

bawahan. Semakin besar kewenangan yang didesentralisasikan kepada 

bawahan berarti semakin luas keikutsertaan bawahan dalam pengambilan  
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suatu organisasi. Program desa tangguh bencana merupakan program 

inisiatif dari BNPB yang kemudian pelaksanaanya diperuntukkan untuk 

desa-desa rawan bencana. Untuk pelaksanaan programnya terdapat 

desentralisasi kewenangan yaitu dari BNPB ke BPBD Kabupaten. Program 

desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo difasilitasi oleh BPBD Kabupaten 

pacitan sebagai lembaga yang berada di bawah BNPB untuk tingkat 

kabupaten. Dalam kewenanganya BPBD Kab. Pacitan hanya lembaga yang 

memfasilitasi untuk pelaksanaan programnya dilaksanakan oleh desa. 

Program Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo terdapat pula 

desentralisasi kewenangan mulai dari fasilitator desa, Forum PRB desa dan 

relawan. 

b. Spesialisasi, dalam sebuah organisasi pelaksanaan tugas tentunya sangat 

bervariasi dan kompleks, sehingga tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh 

beberapa orang karena ada kemungkinan akan mendapatkan hasil yang tidak 

optimal. Dengan demikian agar pekerjaan organisasi dapat berhasil dengan 

baik perlu adanya pembagian tugas pokok dan fungsi. Dalam program desa 

tangguh bencana di Desa Sirnoboyo tahun 2017 telah ada pembagian tugas 

dan fungsinya tentunya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

masing-masing masyarakat Desa Sirnoboyo.  Dalam spesialisasi tugas 

dalam program ini untuk Desa Sirnoboyo masih terdapat kekurangan yaitu 

tidak ada masyarakat yang memang memiliki spesialisasi dalam hal 

kebencanaan, misal masyarakat yang menempuh pendidikan manajemen 

bencana atau ahli kebencanaan. Selama ini masyarakat maupaun aktor 
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penanggulangan bencana hanya mendapatkan pengetahuan dari pelatihan-

pelatihan yang diikuti. 

c. Formalisasi, dalam organisasi  terdapat prosedur dan peraturan yang 

mengatur perilaku dan kegiatan sumber daya manusianya. Sumber daya 

manusia dalam program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo telah diatur 

dalam sebuah peraturan yaitu Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo dan juga diatur 

pada Pedoman Pengurangan Risiko Bencana Desa Sirnoboyo Tahun 2012. 

Dalam peraturan tersebut secara jelas mengatur tugas dan peran aktor-aktor 

penanggulngan kebencanaan. 

d. Besarnya unit kerja adalah ukuran kelompok-kelompok kerja yang ada 

dalam suatu organisasi (bagian-bagian yang terbagi menjadi subbagian). 

Pelaksanaan program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu dari tingkat desa ke tingkat dusun hingga 

tingkat RT. Dari masing-masing subbbagian tersebut terdapat aktor-aktor 

yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Seperti untuk FPRB ada yang 

di tingkat desa dan ada pula yang di tingkat dusun dan RT. Begitu pula 

dengan relawan desa yang juga berasal dari masing-masing subbagian. 

Adapun tujuan dari adanya sub bagian tersebut untuk memudahkan 

penanggulngan bencana. Sehingga semua masyarakat di lingkungan desa, 

dusun dan RT dapat terlibat dalam penanggulngan bencana. 

Secara keseluruhan sebagian besar karakteristik organisasi cukup efektif 

untuk mempengaruhi efektifitas program desa tangguh bencana di Desa 
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Sirnoboyo. Meskipun dalam hal  spesialisasinya belum terdapat sumber daya 

manusia berdasarkan aspek pendidikan fokus dalam hal kebencanaan. 

 5.4.2 Karakteristik Lingkungan 

Karakteristik lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi efektivitas. Karakteristik lingkungan ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana lingkungan memberikan pengaruh terhadap efektivitas 

program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo. Karakteristik lingkungan 

terdiri dari lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan intern juga 

disebut sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan berada 

dalam organisasi serta dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dalam hal ini 

yaitu masyarakat terutama berkaitan dengan prestasi. Sedangkan lingkungan 

ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat 

berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan dan 

tindakan.
74

 

Lingkungan intern ini berkaitan dengan masyarakat yang mendukung 

prestasi organisasi maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lingkungan 

intern yang mempengaruhi efektivitas program desa tangguh bencana Desa 

Sirnoboyo yaitu masyarakat desa sendiri. Program desa tangguh bencana Desa 

Desa Sirnoboyo telah mencapai tujuanya yaitu sebagai desa tangguh bencana 

utama pada tahun 2017. Tercapainya target program desa tangguh bencana Desa 

Sirnoboyo sebagai desa tangguh bencana utama ini merupakan salah satu prestasi 

yang berasal dari lingkungan intern. Untuk mencapai desa tangguh bencana utama 
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harus ada penilaian yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, dan 

penilaian langsung dilakukan di masyarakat Desa Sirnoboyo. Hal ini diungkapkan 

oleh  Indar Siswoyo sebagai berikut : 

“Untuk saat ini kepekaan masyarakat Desa Sirnoboyo hampir menyentuh 

angka 90%  sebelumnya itu masih diangka 80% artinya yang mereka benar-

benar sadar bencana itu buktinya ketika ada penilaian destana (desa tangguh 

bencana) itukan ada tim khusus dari provinsi yang menanyai masing-masing 

masyarakat, mereka terjun langsung tanpa sepengetahuan kita, kita aja ndak 

boleh ngawal jadi mereka langsung dateng langsung tanya apa bener disini 

sering terjadi bencana terus bagaimana  penangananya. Itu ada kuesionernya 

juga nanti mbaknya bisa lihat ada perka BNPB tahun 2012.”
75

 

 Prestasi Desa Sirnoboyo sebagai desa tangguh bencana utama didasarkan 

pada penilaian yang dilakukan oleh tim khusus BPBD provinsi Jawa Timur. 

Penilaian ini dilakukan dengan survey langsung ke masyarakat Desa Sirnoboyo, 

penilaian juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah ditetapkan 

dalam Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Keluraha/Desa 

Tangguh Bencana. Kuesioner tersebut terdiri dari 60 pertanyaan yang 

dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan dan isu-isu terkait 

kebencanaan. Kuesioner dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketangguhan 

sebuah desa atau kelurahan dalam menghadapi bencana, atau kategori pencapaian 

suatu desa dalam tiga kriteria desa tangguh yakni utama, madya dan pratama. 

Selain untuk mengetahui tingkat ketangguhan suatu desa, kuesioner tersebut juga 

dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam mengembangkan desa tangguh 

bencana. Karena berdasarkan penilaian tersebut dapat diketahui aspek-aspek apa 

saja yang masih kurang dan harus ditingkatkan. 
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 Selain itu faktor yang mempengaruhi efektivitas program desa tangguh 

bencana yaitu lingkungan ekstern. Lingkungan ekstern yang mmpengaruhi 

efektivitas program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo yaitu keikutsertaan 

pihak luar terhadap pengambilan keputusan. Sesuai dengan Perka BNPB Tahun 

2012 tetang Pedoman Umum Kelurahan/Desa Tangguh Bencana keikutsertaan 

pihak luar dalam program desa tangguh bencana bersifat kemitraan. Program desa 

tangguh bencana mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, 

kelompok atau organisais-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai 

tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan, 

keterbukaan, dan saling menguntungkan. Prinsip ini menjadi sangat penting 

karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga 

siapapun harus terlibat.
76

 

Dalam program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo belum ada 

keikutsertaan pihak luar atau belum ada kemitraan/kerjasama dengan pihak-pihak 

lain diluar desa seperti LSM, Universitas ataupun CSR secara berkelanjutan. 

Namun, Desa Sirnoboyo menjalin kerjasama dengan salah satu Sekolah Dasar 

yang ada di wilayah Desa Sirnoboyo yaitu SDN 01 Sirnoboyo dan SDN 02 

Sirnoboyo. Berikut ini merupakan pernyataan dari Indar Siswoyo sebagai berikut : 

“Yang tergabung di program destana ini sifatnya kemitraan, kalau di 

sirnoboyo itu kan ada SD baik negeri 1 dan 2. Itu kita punya MoU atau 

kontrak kesepakatan dengan lembaga-lembaga itu terkait pengurangan 

risiko bencana di Sirnoboyo.  Karena ternyata bencana ini tidak hanya 

menimpa pada segentir atau sekelompok orang  nyatanya seluruhnya 

terdanpak. Kalau lembaga-lembaga luar yang tergabung itu ndak ada. Tapi 

tetap ada yang membantu kayak LSM, CSR PT Sampoerna tapi ndak ada 

MoUnya ya hanya sekedar kalau ada kegiatan ikut berpartisipasi, kalau CSR 

PT sampoerna biasanya membantu pendanaan kalau lagi ada acara. 
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Kalaupun nanti ada lembaga-lembaga yg tergabung itu dibawah naungan 

desa artinya penuh dikontrol oleh desa.”
77

 

Kerjasama dengan lembaga di luar pemerintahan ini sangatlah penting 

terutama untuk keberlanjutan program desa tangguh bencana. Adanya kerjasama 

yang jelas, memiliki MoU serta menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yaitu 

keterbukaan, persamaan dan saling menguntungkan tentu akan sangat membantu 

keberlanjutan program desa tangguh bencana. Adanya kemitraan dengan lembaga-

lembaga seperti, LSM, Perguruan Tinggi, CSR itu akan membantu dalam hal 

pengambilan keputusan ataupun pengambilan tindakan oleh desa terkait 

pengurangan risiko bencana. 

Dalam pengurangan risiko bencana tidak hanya mengandalkan informasi 

atau pengetahuan dari lembaga pemerintah, tetapi dapat juga diketahui dari kajian-

kajian oleh LSM yang berfokus pada lingkungan ataupun perguruan tinggi yang 

fokus mengkaji kebencanaan. Jika lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi dalam 

program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo akan sangat berguna untuk 

pengambilan keputusan dan tindakan terkait kebencanaan. Karena lembaga-

lembaga tersebut tentu memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni terkait 

lingkungan dan kebencanaan. Secara keseluruhan kerjasama dengan lembaga luar 

tentu sangat mempengaruhi efektivitas program desa tangguh bencana. Untuk 

kerjasama program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo dengan lembaga-

lembaga luar memang sudah ada, hanya saja lembaga-lembaga tersebut tidak tidak 

dilibatkan secara berkelanjutan seperti dalam hal pengambilan keputusan maupun 

dalam melakukan tindakan. 
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 5.4.3 Karakteristik Pekerja 

Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

efektivitas. Setiap individu tentu memiliki perbedaan, tetapi kesadaran individu 

akan perbedaan akan mencapai keberhasilan suatu organisasi. Sehingga suatu 

organisasi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. 

Karakteristik pekerja dalam efektivitas program desa tangguh bencana Desa 

Sirnoboyo dapat dilihat dalam ketersediaan sumberdaya manusia dan 

pertanggungjawaban terhadap pimpinan seperti Fasilitator Desa, ketua FPRB, 

Ketua Relawan.  

Berkaitan dengan efektivitas program desa tangguh bencana Desa 

Sirnoboyo dalam pelaksanaanya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seperti, 

untuk fasilitator desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo dipercayakan kepada 

Kepala Desa karena Kepala Desa memiliki jabatan tinggi di tingkat desa serta 

memiliki pengetahuan lebih terkait kebencanaan. Sedangkan untuk Forum 

Pengurangan Risiko Bencana terdiri dari seluruh staf dan pamong desa serta dari 

beberapa pewakilan tiap RT yang total seluruh anggota FPRB Desa Sirnoboyo 

berjumlah 80 orang.  Sedangkan untuk relawan Desa Sirnoboyo juga terdiri dari 

perwakilan tiap-tiap RT secara sukarela,  relawan Desa Sirnoboyo saat ini 

berjumlah 30 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 10 perempuan.  

Aktor-aktor tersebut memiliki masing-masing peran dalam program desa 

tangguh bencana di Desa Sirnoboyo yang dalam pelaksanaan tugasnya telah diatur 

dalam pedoman desa tangguh bencana. Berdasarkan aktor-aktor yang berperan 

dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo terdapat 
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ketidaksesuaian antara tugas dan peran dengan jumlah anggotanya. Terutama 

untuk relawan desa dimana memiliki tugas yang cukup besar mulai pra bencana, 

tanggap darurat dan pasca bencana, sedangkan anggotanya hanya 30 orang 

sehingga dalam pelaksanaan tugasnya cenderung tidak efektif.  Selain itu 

ketidaksesuain tugas dengan jumah anggotanya juga terdapat pada Forum PRB 

dimana anggotanya berjumlah 80 orang, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya tidak 

semua anggota FPRB terlibat. Untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya FPRB 

terbagi dalam beberapa bidang, akan tetapi tidak semua anggota yang termasuk 

dalam bidang-bidang tersebut turut terlibat, justru ada yang hanya dilakukan 

beberapa orang saja.  

Untuk karakteristik pekerja dalam program desa tangguh bencana Desa 

Sirnoboyo belum mempengaruhi efektivitas program ini. Beberapa aktor belum 

menunjukan adanya kesesuaian antara kuantitas jumlah dan tugas yang diemban. 

Hal terpenting dalam karakteritik pekerja yaitu kualitas atau kemampuan dan 

keahlian yang menjadikan dorongan untuk mencapai tujuan. Kualitas pekerja 

tidak hanya dilihat dari pendidikanya saja tapi kemampuan untuk mau bekerja 

sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.  

 5.4.4 Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen 

Karakteristik kebijakan dan praktik manajemen adalah strategi dan 

mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada 

dalam organisasi hingga efektivitasnya tercapai. Kebijakan dan praktik 

manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan 

guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktik 
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manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi 

dan mekanisme kerja. Untuk mempengaruhi efektivitas, dalam karekteristik 

kebijakan dan manajemen setidaknya terdapat empat indikator yaitu penyusunan 

tujuan strategis, pemanfaatan sumber daya, proses komunikasi, dan pengambilan 

keputusan. 

Berdasarkan hal tersebut bahwa program desa tangguh bencana merupakan 

kebijakan yang telah dibentuk oleh BNPB dan diikuti oleh Desa Sirnoboyo. 

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012  Tentang 

Pedoman Umum Desa/Kelurahan tangguh Bencana. Untuk di tingkat desa  

terdapat Peraturan Kepala Desa Sirnoboyo No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Program Desa Tangguh Bencana, peraturan ini sebagai landasan hukum desa 

tangguh bencana di Desa Sirnoboyo. Adapun untuk penyusunan tujuan strategis, 

program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo mengikuti tujuan strategis yang 

dibuat oleh BNPB sebagai berikut : 

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari 

dampak-dampak merugikan bencana 

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, 

dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko 

bencana 

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko 

bencana 

4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan 

sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana  

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam 

PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, 

organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.
78
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Dalam tujuan di atas terdapat beberapa hal yang memang belum bisa dicapai 

oleh program Desa Tangguh Bencana Desa Sirnoboyo yaitu meningkatkan 

kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya, dalam hal ini 

pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan sumber daya khususnya 

sumber daya sarana dan prasarana untuk kepentingan evakuasi korban bencana. 

Kemudian terkait kerjasama antara para pemangku kepentingan PRB dengan 

sektor swasta, LSM, perguruan tinggi memang telah terjalin hanya saja tidak 

memiliki MoU sehingga tidak mengikat. Untuk pemanfaatan sumber daya di Desa 

Sirnoboyo belum dilakukan dengan baik terutama untuk pemanfaatan sumber 

daya manusia. 

Untuk proses komunikasi juga telah terjalin terutama untuk BPBD, 

Pemerintah Desa, FPRB, Relawan, dan masyarakat. Proses komunikasi berguna 

untuk memberikan informasi-informasi kebencanaan, hal ini telah didukung oleh 

adanya alat-alat komunikasi seperti aplikasi Whatsapp, HT dan media informasi 

lainya. Selanjutnya yaitu terkait pengambilan keputusan oleh pemimpin dalam 

program desa tangguh bencana Desa Sirnoboyo dilakukan dengan cara 

partisipatif. Hal ini pelu mengikuti prinsip-prinsip desa tangguh bencana, dimana 

setiap pengambilan keputusan harus dilakukan secara partisipatoris.  

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak 

dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses 

program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau 

mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses 

terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap 

warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap 
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jalannya program. Artinya  program desa tangguh bencana akan membuka diri 

dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.
79

 Secara keseluruhan 

karakteristik kebijakan dan praktik manajemen program desa tangguh bencana 

Desa Sirnoboyo telah berjalan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi 

efektivitas programnya. Berdasarkan empat karakteristik di atas faktor yang 

paling mempengaruhi efektivitas program desa tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo yaitu karakeristik organisasi. Hal tersebut karena karakteristik 

organisasi dalam pelaksanaanya dinilai efektif. 
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BAB VI 

PENUTUP 

  

6.1 Kesimpulan 

Desa Sirnoboyo merupakan desa yang memiliki ancaman bencana khusunya 

banjir dan tsunami.  Ancaman bencana banjir di wilayah Desa Sirnoboyo 

termasuk ke dalam kategori tinggi. Hampir setiap tahun Desa Sirnoboyo 

mengalami bencana banjir dan bencana banjir terparah terjadi pada 28 November 

tahun 2017. Tingginya ancaman bencana Desa Sirnoboyo, kemudian atas inisiatif 

masyarakat dan pemerintah desa akhirnya mengajukan pembentukan program 

desa tangguh bencana melalui musrenbangdes pada tahun 2012. Program desa 

tangguh bencana di Desa Sirnoboyo sudah berjalan sejak 2012 hingga saat ini. 

Melalui program ini diharapkan masyarakat memiliki kemandirian dalam 

penanggulangan bencana. 

Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas program Desa Tangguh 

Bencana di Desa Sirnoboyo  pada tahun 2017. Peneliti menggunakan teori 

efektivitas milik Lubis dan Huseini dan faktor yang mempengaruhi efektivitas 

milik Richard M. Steers. Berikut ini merupakan kesimpulan dan hasil dari 

penelitian yang dilakukan terkait efektivitas program Desa Tangguh Bencana di 

Desa Sirnoboyo  pada tahun 2017. Pertama, efektif  tidaknya program desa 

tangguh bencana berdasarkan teori efektivitas milik Lubis dan Huseini yang 

terdiri dari pendekatan sumber, proses pelaksanaan dan pendekatan sasaran. 

Berdasarkan ketiga hal tersebut program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo 
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dapat disimpulkan belum efektif. Untuk pendekatan sumber terdapat beberapa 

kendala terutama sumber daya manusia yaitu kurangnya personil relawan desa 

yang tidak sesuai dengan peran/tugasnya terutama saat bencana dan pasca 

bencana, serta masyarakat Desa Sirnoboyo belum sepenuhnya mandiri saat terjadi 

bencana dan belum mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana. 

Dalam sumber daya anggaran  juga terdapat kendala yaitu minimnya anggaran 

penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kab. Pacitan maupun Pemerintah 

Desa Sirnoboyo. Sedangkan untuk sarana dan prasarana juga belum memadai 

khususnya sarana dan prasarana yang digunakan saat tanggap darurat.  

Ketidakefektifan program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo juga 

terdapat pada proses pelaksanaan programnya. Berdasarkan tiga tahap 

kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana terdapat beberapa kendala dan 

tidak efektif terutama pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana. 

Ketidakefektifan tersebut lebih banyak disebabkan oleh sumber daya manusia 

yang belum sepenuhnya siap dalam menghadapi bencana. Selanjutnya 

ketidakefektifan program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo juga terdapat 

pada pendekatan sasaran yang meliputi sasaran lingkungan, sasaran ekonomi dan 

sasaran sosial. Ketidakefektifan tersebut terutama dalam sasaran ekonomi. Untuk 

sasaran ekonomi di Desa Sirnoboyo belum efektif karena meskipun telah 

mengupayakan adanya kegiatan ekonomi alternatif  dan telah berjalan tetapi saat 

terjadi bencana kegiatan tersebut terhenti, akibatnya kegiatan ekonomi masyarakat 

juga akan terhenti. 
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Kedua, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas juga belum 

sepenuhnya efektif dalam mempengaruhi efektivitas program desa tangguh 

bencana di Desa Sirnoboyo tahun 2017. 

1. Untuk karakteristik organisasi program desa tangguh bencana di Desa 

Sirnoboyo tahun 2017 sudah efektif. Meskipun dalam spesialisasi tugas 

dalam program ini masih terdapat kekurangan yaitu belum ada 

masyarakat yang  secara pendidikan memiliki spesialisasi dalam hal 

kebencanaan, misal ahli kebencanaan. 

2. Untuk karakteristik lingkungan ini menjadi penghambat dalam 

efektivitas program desa tangguh bencana di Desa Sirnoboyo, ini terlihat 

pada belum adanya kerjasama dengan pihak-pihak diluar desa secara 

keberlanjutan seperti LSM, CSR dan perguruan tinggi yang memang 

fokus pada kajian-kajian pengurangan risiko/penanggulngan bencana. 

3. Untuk karakteristik pekerja dalam program desa tangguh bencana Desa 

Sirnoboyo menjadi penghambat dalam efektivitas program ini. Beberapa 

aktor/pelaku kebencanaan  menunjukan adanya ketidaksesuaian antara 

kuantitas jumlah dan tugas yang diemban. 

4. Untuk mempengaruhi efektivitas, dalam karekteristik kebijakan dan 

manajemen setidaknya terdapat empat indikator yaitu penyusunan tujuan 

strategis, pemanfaatan sumber daya, proses komunikasi, dan 

pengambilan keputusan. Dalam indikator tersebut yang masih menjadi 

penghambat efektivitas program desa tangguh bencana yaitu dalam hal 

pemanfaatan sumber daya terutama sumber daya manusia dan sumber 

daya anggaran. 
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Berdasarkan indikator di atas dapat menentukan apakah program desa 

tangguh bencana Desa Sirnoboyo tahun 2017 efekif atau tidak. Melalui penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa efektivitas program desa tangguh 

bencana Desa Sirnoboyo tahun 2017 Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan belum 

efektif. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya dalam memanfaatkan 

sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki. 

6.2 Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan antara lain : 

1. Sumber daya terkait sumber daya manusia agar dapat ditingkatkan 

secara kuantitas dan kualitas agar pada proses pelaksanaan program desa 

tangguh bencana Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kab. Pacitan dapat 

maksimal. Serta perlu adanya anggaran  khusus untuk program desa 

tangguh bencana Desa Sirnoboyo baik pra bencana hingga pasca 

bencana. 

2. Perlu ada pendamping pelaksanaan program desa tangguh bencana di 

Desa Sirnoboyo atau ahli dalam kebencanaan baik dari aspek pendidikan 

maupun pengalaman. Hal ini karena di Desa Sirnoboyo belum ada orang 

yang secara pendidikan berasal dari ilmu kebencanaan. 

3. Perlu adanya keikutsertaan lembaga-lembaga diluar pemerintah desa 

seperti lembaga swadaya masyarakat, CSR, perguruan tinggi dan media 

massa guna memaksimalkan pelaksanaan program desa tangguh 

bencana di Desa Sirnoboyo Kec. Pacitan Kab. Pacitan 

4. Perlu adanya penambahan jumlah anggota relawan desa serta ada 

kesesuaian antara jumlah anggota dan tugas yang dikerjakan. 
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5. Meningkatkan kerjasama antara BPBD Kab. Pacitan dan pemerintah 

Desa Sirnoboyo dalam menggerakkan sumber daya manusia yang ada di 

desa untuk memaksimalkan pelaksanaan program desa tangguh bencana. 
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